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االن نوزده سال از گمشده دوقلو های ایناز میگذره هر چهار نفری که دارای قدرت کنترل عناصر هستن نگرانن 

لو باید به افشین و ارشیا می رسید اما خبری نیست همه نگرانن که که قدرت انها به کی میرسه عنصر پدرام و نی

 ////نکنه نسل کنترل کنندگان عناصر از بین بره

میشه و پدرشون اجازه ی کنکور دادن نمیده و اونا هم که خودشون  تموم تو این بین ایل ناز و الناز مدرسه اشون

 ///مشتاق نبودن میرن دنبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:خالصه

http://avaye-khis.ir/5526/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-pdf-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82.html
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 ...ها دوقلو خالق نام به

 ***ناز ایل***

 :گفت ای خسته صدای با الناز... گوشه یه کردم پرت رو روزنامه و زدم تکیه دیوار به و پاهام

 نکردی؟؟؟ پیدا:

 بکنیم؟؟ غلطی چه حاال. نیست که نیست که نیست:

 :گفت انداخت می خنده به و من همیشه که نمکی با لحن با

 ..مشقمون و درس پی میریم وقت اون کنیم شرکت کنکور تو ما کنه صادر جازها میگیم ددی به میریم:

 :زدم لبخندی... گذاشتم سرم زیر و دستم و خوابیدم پهلو به

 .نمیفتادیم دبیرستان دوم سال بودیم خون درس اگه ما... بابا خیال بی:

 :خنده زیر زد

 .بود خط امتحان اون بخاطر که اون:

 :زدم نیشخندی

 اونم بوداااا هم فزیک امتحان تازه... بنویسیم درست بار یه نتونستیم هم باالخره خوندیم هنر سال سه:

 .نشدیم قبول شهریورم... افتادیم

 ..ایم نمونه ما که بس:

 :گفتم و برداشتم و بعدی روزنامه... نشستم

 ...میشم روانی دارم الی:

 :زدم داد فکره تو دیدم که دمکر نگاه بهش و باال اوردم و سرم تعجب با... نداد جوابی

 ...الناااز... الی:

 :گفت گیجی با و اومد خودش به
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 ها؟؟چته؟؟؟:

 دختر؟؟؟ کجایی:

 :گفت تردیدی پر لحن با

 کنیم؟؟؟ کار مردم خونه بریمتو هستی ناز ایل میگم:

 :کردم اخمی و شد گرد چشمام

 !؟...قاعلی ارزش غرورت واسه درصد یه تو... مونده همین روشن چشمم:

 بیا شه الواتی پی شب تا صبح از هم بابا خرابه جوری بد مالیمون وضعیت االن ما ببین... جونم اجی نکن داغ:

 .مالیمون وضع شدن بهتر واسه یکم بریم اول

 :گفتم و کردمش نگاه چپ چپ

 ...دیگه کار یه دنبال بگرد... وجه هیچ به:

 ...نشست صدا بی و کرد اخمی

 اول از و دنیاست بابای ترین گند بابام درست وضعشه؟؟؟ چه این داد؟؟؟ پیشنهاد الناز که کار شد اینم اخه

 های خونه برم نشدم خار انقدر دیگه ولی شدن زندگیمون شدن نحس باعث همینا و نداشتم مادری هیچ عمرم

 ...کنم تمیز و مردم

 خریه؟؟؟ رهک کدوم میوفته جا از االن خونمون ی زده زنگ در... اومد در بلند صدای

 الکل گند بوی... کردم نگاه خونمون صاحب به اخم با و کردم باز درو شالم کردن سر بعد و شدم بلند جام از سریع

 نسبتا صدای با... بود زمین رو نصفش بازم ولی نیوفته تا بود گرفته گوشه یه از و دستش... زد بهم و حالم

 :گفتم بلندی

 احمق؟؟؟ مرتیکه مرگته چه:

 :گفت داری کش صدای با

 دیوثتون؟؟؟ بابای.. بابـ اون... کــو:
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 مرتیکه یه نمیذارم ولی میکردم بارش فحش کلی روزی خودمم گذشته اینا از و نداشتم بابام رو تعصبی هیچ من

 :بده فحش بهش مست

 ...نفهم بفهم و دهنت حرف:

 :زد داد الشح این با... بود افتاده سکسکه به مرده... ایستاد کنارم و اومد الناز

 ..هع...نداده؟؟؟ ماه چند...هع... میدونه عوضیتون... هع...بابای اون خونه؟؟؟...هع..  ی اجازه...هع...  کو:

 من به و نداده رو اجاره پول میشه ماهی هشت بابا... موندم مورد این در خودمم واقعا دیگه... بگم چی موندم

 :گفت و گرفت دستش تو و بازوم ترسون الناز... شماست با گفته الناز و

 کنیم؟؟؟ کار چی حاال ناز ایل:

 بکنم؟؟؟ غلطی چه حاال... منه به امیدش اون... نمیدونم بگم!. ؟..بدم کوچولوم خواهر جواب در چی حاال

 :گفتم ناخداگاه ولی چرا نمیدونم

 ...میدم و پولت فردا:

 :زد داد اون ولی بود شمرده و اروم لحنم

 ...میکنید تخـلیه رو خونـه ایـن که این یا میـدی و پولـم النا همین یا... نخیـر:

 :گفتم و کردم داغ

 ...زیاد عزت حاالم. میدم و پولت فردا همین نه؟؟؟؟ کنم رفتار خوب باهات نداری جنبه که مثلی:

 :گفت الناز... روش گذاشتم و سرم بستم محکم و در

 کنی؟؟؟ کار چی میخوای حاال خواهری:

 آشپز سمت رفتم... شدم خونه وارد و رو راه توی جالباسی روی گذاشتم و شالم... برگشتم و ردمک بلند و سرم

 که النازی به رو و کشیدم عمیقی نفس... خوردنی چیز یه اال میشد پیدا چی همه... کردم پیدا و یخچال در خونه

 :گفتم میومد سرم پشت منتظر

 !!میگردیم کار دنبال:
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 :داد بیرون کالفه و نفسش

 این پول بتونی که بدن پول بهت اونقدر اولی روز که دیدی و کار کدوم میگی؟؟؟ داری چی میفهمی ناز ایـل:

 بدی؟؟؟؟ و روانی مرتیکه

 تا... بود صبح نه ساعت... کردم نگاهی ساعت به...  میداد چراغ داشت مخم تو چیزی یه... ریختم بهم و موهام

 :گفتم و اساملب سمت رفتم... داشتیم زیادی وقت شب

 مردم ی خونه میریم که باریه آخرین و اولین سری این میگم دارم االن همین الی ولی... بیرون بریم شو حاضر:

 ...نظافت برای

 ...نگفت چیزی باشه یه جز به ولی زد برق چشماش

 سرم مشکی شال یه بستم سرم باالی کش با و بود شونه زیر یکم تا که و موهام... پوشیدم رو لیم شلوار و مانتو

 ...بود پوشیده لباس من مثل دقیقا اونم اومد الناز... کردم

 ...شده ست هم با لباسامون این اتفاقی و داریم لباس خیلی نکه... زدم فکرم به پوزخندی

 :گفتم میپوشید رو اش مشکی کتون های کفش داشت که الناز به و برداشتم و کلید

 ...الی بدو:

 ***شخص سوم***

 :زد داد افشین... شد اتاق وارد زدن در بدون و رساند افشین اتاق به را خود کشان خمیازه ارشیا

 کنم؟ قفل و در باید حتما تو؟؟؟ میای پایین میندازی گاو مثل و سرت چرا گوساله:

 :گفت و نشست بود اتاق در که مبلی تک روی ارشا

 گوساله؟؟؟ یا گاوم باالخره... میشم خصیتیش بحران دچار میزنی تو که حرفایی با من جان داداش ببین:

 :کرد پرت برادرش سمت به را بود کنارش که کوچکی بالش و خندید افشین

 ...مار زهـر:

 :رسید برادر دو گوش به پایین از نیلوفر صدای
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 ...حاضره صبحانه ارشـیـا... افـشیــن:

 :گفت غر غر با و کرد میز روی ساعت به نگاهی ارشیا

 چــرا؟؟؟ آخه میکنن بیدار نه ساعت و دمآ جمعه روز:

 :گفت و خندید افشین

 ..نزن غر انقدر پایین برو:

 زیبایش مادر برای همیشه مثل و رفت پایین به شرتی تی پوشیدن از بعد و شد بلند هم افشین... رفت ارشیا

 :کرد شیرینی خود

 ..نفسم بخیر صبحت... خوشکلم نِ  جووووو نیلوفر بر سالم:

 ...کرد ارشدش پسر خاص توجه بخاطر ای مستانه ی خنده نیلوفر

 ...نبود مهم بود مادرش ی مرده کشته که افشین برای ها این ولی آورد در زدن عق ادای ارشیا

 رفته حمام به نیلوفر دستور به که بود این از نشانه سرش روی ای حوله... شد آشپزخانه وارد پدرام لحظه همان

 :گفت و نشست یاارش کنار پدرام... است

 .نداریااا من به تو داره توجه نیلو به افشین که انقدر ارشی:

 :گفت همیشه مثل خیال بی ارشیا

 پدرجان؟؟؟ باشم داشته باس مگه:

 :گفت واضحی حرص با... گرفت خندیشان همه که ارشیا ی کله پس زد یکی پدرام

 ...کنن سرت تو خاک:

 :شد خیره پدرش به چشمان همان اب و شد حرص از پر ارشیا ای نقره چشمان

 ...بخورم ای کله پس شما از صبحانه جا به باید روز هر... کردین روانیم جاااان بااابااااا:

 ...بودی روانی تو بیا کوتاه عمو هوووی: افشین

 :گفت و کرد ریز را چشمانش ارشیا
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 نداری؟؟؟ کالس تو:

 :گفت و کرد تمام را شا چایی زود و امد خودش به افشین ارشیا حرف این با

 .سوختم آخ آخ.. شد دیرم باز واااای:

 ...نخندد که میکرد سعی ارشیا

 ...کند بیرون را گوشش درون اب داشت سعی پدرام و شد پرت پدرام برای ریختن چایی به حواسش هم نیلوفر

 قفل را اتاقش در نافشی دست از ماندن سالم برای و رفت اتاقش به و شد بلند جایش از صدا و سر بی ارشیا

 .ندارد اثری میدانست چند هر. کرد

 :گفت ارامی صدای با و داد پدرام به را چایی نیلو

 ...پارا و ارش دیدن واسه هم و پدرش به زدن سر واسه هم... آلمان میرن اینا ایناز امروز:

 ...بود شده تنگ حال سر و شاد ایناز برای دلش که بود این دلیلش هم ان و میشد دیده نیلو صدای در غمی

 ..نمیشد شکسته انقدر و میکرد جمع و خودش ایناز اگه میشد چه میپرسید خودش با همیشه

 :امد خودش به پدرام صدای با

 میبرن؟؟ خودشون با الیاسم... برن سالمتی به:

 :انداخت باال ای شونه

 ...اینجا بیاد شاید... نمیدونم:

 :گفت و گرفت قرار اشپزخانه درگاه در اما و حاضر افشین لحظه همان

 .برم من اتون اجازه با خوب:

 :کردن نگاه افشین به تعجب با نیلوفر و پدرام

 کجا؟؟؟: پدرام

 زدی؟؟ رسمی تیپ چرا: نیلوفر

 میزنن؟؟ تیپی چه دانشگاه واسه نظرت به جونم مامان: افشبن
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 طور همان نیلو... خنده زیر زد... ارشیاست سر زیر ها این ی همه که فهمید هم پدرام و پرید باال نیلو های ابرو

 :گفت نخندد میکرد سعی که

 دانشگاه؟؟؟ میری هم جمعه روز تو شم فدات الهی:

 دیدن با... بود نصب اشپزخانه دیوار روی بر همیشه که رفت تقویمی سمت به سریع... گردشد افشین چشمان

 :زد داد و شد بلند اش کله از دود بود جمعه که این و تاریکخ

 ...خر کره نرسـه تو به دستم من مگه ارشیاااااااا:

 ...شد غیب و بست را چشمانش حرف این از بعد

*** 

 :گفت حوصله بی پدرام...  کرده عادت پسرانش های گذاشتن سر به سر به دیگر... زد لبخندی نیلو

 ...برم باید دارم کار که نمم کثیفه حد از بیش ها بچه اتاق اخه کنه مرتب رو خونه بگیر و نفر یه امروز:

 داری؟؟؟ کار چی... اوکی:

 :گفت هیجان با پدرام

 ...مدرک دنبال برم باید:

 :گفت و پرید باال نیلو های ابرو

 چی؟؟ واسه مدرک:

 ...زد کوچک لبخند یک فقط و نگفت چیزی پدرام

 ...شد بلند یشجا از... داد دست بهش خاصی احساس نیلو... امد در صدا به خانه زنگ موقع همان

 حس این ولی نبود خاص چیز بلرزد ها دوقلو دیدن با دلش که این... امد لرز به دلش هم کپی دختر دو دیدن با

 ....خاااااص

 کیه؟؟؟:

 ؟!؟...ندارید نیاز کسی به خونه نظافت واسه ببخشید خانم سالم:
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 قدمی چند در که پدرام به رو تعجب با ونیل... خندید ریز ریز دیگری و زد پیشانیاش روی محکم دختر دو از یکی

 :گفت بود اش

 نظافت؟؟؟ برای بیاد گفتی کسی به تو:

 کیه؟؟؟ واال نه:

 .نمیخواین و کسی خونه نظافت واسه میگه:

 ...دیگه بیان بگو خانومم میخوای چی دیگه... اوهوع:

 ...داخل بفرمایید:

 :برداشت جا از رو خانه تمام ارشیا داد صدای یهو... بود هشد ده ساعت... کرد نگاه ساعت به و کرد باز را در نیلو

 ...شعووووووور بی نکــــن افشییییییین:

 .زد لبخندی نیلو

 ***الناز***

 :گفت حرص با ناز ایل... کردم داخل به نگاهی و دادم هل کمی و در

 .بشه هالک بابامون اون الهی الناز:

 ...میدادم اون از تر بد گاهی خودمم... بودم کرده ادتع بده فحش بابا به که این به...نگفتم چیزی

 اونا از پر باغ تو که بود درختایی های برگ از پر زمین روی همین واسه و بودیم پاییز تو... شدیم وارد ناز ایل با

 ...بود

 حیاط زا و شدیم وارد هم با و کردم ناز ایل به نگاهی... بزرگ استخر یه سمت یه و بود ماشین دوتا سمت یه

 ...شدیم خونه وارد و گذشتیم

 بهش کردمو خودم گاه تکیه و ناز ایل همیشه مثل سریع و ترسیدم... اومد پسر دوتا داد صدای ورودمون با

 .گرفت اش خنده و نترسید ناز ایل بازم ولی... چسبیدم

*** 
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 ...داره بچه طرف اومده در پدرمون: ناز ایل

 :گفت و اومد خانومی

 ...دیداوم خوش سالم:

 ...پرید رنگش کنم فکر... کردیم نگاه بهش دو هر ما

 میکنه؟؟؟ جوری این چشه؟؟چرا این وا

 و اومد مردی صدای... بپره رنگش که ترسناک نه ولی عجیبه پوستمون رنگ و چشما رنگ بخاطر قیافمون درسته

 :اومد خودش به طرف

 اومدن؟؟؟ جان نیلوفر:

 :گفت زنه... بهمون شده خیره زیادی تعجب با هم اون که دیدیم و شد کشیده مرد سمت به نگاهمون باز

 ...کنید کار چی باید میدم نشون بهتون:

 :گفت حیرت با مرده

 ...نیلو:

 :گفت ما به رو نیلوفر... باال رفت و داد تکون تاسف نشونه به سری مرده... زد اون به لبخندی زنه

 ...و هستم نیلوفر گفت شوهرم که همونطور:

 :گفت تر زود ناز ایل که بزنم حرفی اومدم... بدیم ادامه ما بود ظرمنت

 ...گالره و گلنار:

 ...زد چشمکی که کردم نگاهش تعجب با... من به هم رو گالره و کرد اشاره خودش به و گنار

 دوتا اتاق دیدن قسمتش بدترین... خونه های قسمت دادن نشون به کرد شروع هم خانم نیلوفر نگفتم چیزی

 من... کار به کردیم شروع... داد نشون و چیز همه که ربع یه بعد... نبود رفتن راه واسه جا اصال که بود پسراش

 ...پدرامه اسمش فهمیدم که اقائه اون و خانم نیلوفر خوده اتاق تو رفت هم ناز ایل و آشپزخونه رفتم

 انمخ نیلوفر شبیه تقریبا... دیدم و پسر هی که عقب برگشتم سریع... شنیدم رو پایی صدای که بودم کار مشغول
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 :اومدم خودم به پسره صدای با... ایش نقره چشمای مخصوصا بود

 شما؟؟؟. سالم:

 :گفتم و زدم لبخندی... اومد خوشم لحنش از

 ..اومدم خواهرم با کار واسه... هستم گالره... الـ:

 :گفت فقط و نکرد تغییری هیچ نگاهش

 .کنم کمکت میتونم تیخواس اگه... ارشیام منم:

 :اومد ای دیگه صدای

 ...میکنه اباد دوباره و کردی که کارایی تمام چون نمیکردم قبول بودم تو جای من اگه:

 :گفت پسره... بود باباش مامان از ترکیبی و مشکی چشماش... کردم نگاه پسره اون به سری این و خندیدم

 ...افشینم منم:

 :گفت داداشش به رو ارشیا... دادم تکون سری

 آینازه؟؟ خاله شبیه دختر این میکنم حس افشین:

 :گفتم بزنه حرفی اون که این از قبل... گرفتم گر خجالت از نگاهش زیر... کرد نگاه بهم دقت با افشین

 ...سرکارم میرم من:

 ...خونه اشپز از شدن خارج هم دوتا اون سرکارمو برگشتم من

 ***شخص سوم***

 :کرد بغلش و شد اتاق وارد او از پس سریع پدرام... شد روانه هایش اشک رسید که اتاق درون به نیلو

 ...باشن الناز و ناز ایل بود رنگی اون چشماش کی هر نمیشه دلیل... نیلو باش اروم:

 :گفت هقش هق میان نیلوفر

 ...سپهرن و ایناز شبیه خیلی... خیلی اونا... اونـ پدرام... پدرام:

 ...ممکنه غیر این مبر قربونت الهی:
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 نشدن؟؟؟ گم دخترا اون مگه ممکن؟؟؟ غیر چرا ها؟؟؟ چرا:

 :کرد پاک را هایش اشک و کرد جدا خود از را نیلو پدرام

 .نیست کم بخدا... نیست کم... میگذره سال نووووزده االن... نیلو:

*** 

 :گفت نمیرفت تشَ  کَ  در پدرام حرف اصال که نیلو

 ...بودن قدری همین بودم اگه هم الناز و ناز ایل:

 :داد بیرون را نفسش کالفه پدرام

 .نگی سپهرم و ایناز به. نگیا دوتا این به چیزی وقت یه... بخدا نمیدونم:

 ...شد خارج خانه از و پوشید لباس ناراحت خیالی با پدرام... داد تکان سری نیلو

* 

 

 :گفت افشین به رو ارشیا

 .آینازه هخال شبیه خیلی افشین تو جونه:

 نیست؟ گفتم من مگه:

 :داد ادامه تر مشکوک ارشیا

 جنن؟؟ نیمه هم اینا یعنی... جنه نیمه چون جوریه اون اش قیافه آیناز خاله:

 :گفت بیاورد در گوشی توی از را سرش که این بدون هم باز افشین

 ....ما خونه میاد و المان نمیره الیاس... ایول... کنیم حس نمیتونیم که ما... نمیدونم:

 .بیرون بریم ظهر از بعد پس... خوبه:

 .درسم پی میرم من االنم... کنیم بازی باکس ایکس خونه تو همین نداریم رفتن بیرون حوصله امروز من نه:

 و خندید هر هر ارشیا... کرد نگاه ارشیا به چپ چپ و افتاد پیش دقیقه چند یاد باز افشین درس نام اومدن با
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 :گفت

 ...بودی برام خوبی سوژه امروز لیوکی خدا:

 که ارشیا... کردن سالم بودن نشسته ها مبل روی که افشین و ارشیا به و امد پایین پله از دختری موقع همان

 :گفت ای دوستانه لحن با نداشت فرق برایش پسر و دختر

 کنی؟؟ سالم بار دو داری عادت شما... خوب دختر سالم علیک:

 ...نگفت چیزی ولی شد خندان کدختر ای فیروزه چشمای

 خط از خبری و رفته تر باال موهایش مثال... است کرده تغییر کمی میکرد حس... دخترک به شد خیره افشین

 همین برای خواهرم با بود گفته که افتاد گالره حرف یاد افشین... نبود بود کشیده چشمش در اول که چشمی

 :پرسید تردید با

 خانم؟؟؟ گالره:

 :زد لبخندی زنا ایل

 ...هستم گلنار... خیر:

 :گفت و شد متحیر ارشیا

 دوقلویین؟؟... اااااااااا:

 ...داد تکان سر و زد لبخندی ناز ایل

 :گفت خود پیش

 

 نمیکنیم حساب جماعت ادم و پسر که مایینا پایین اون به نه... میشه عوض خود به خود اینجا رفتارم چقدر: »

 نا چشم هم پسر دوتا این البته... میحرفیم باکالس انقدر که باال این به نه میزنیم حرف تر بد الت تا صد از و

 «بیدن متشخص چقدر مشخصه کامال و نیستن پاک

 :گفت و ایستاد کنارش... دید را الناز که رفت خانه اشپز درون به... گرفت اش خنده افکارش از
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 .گیریماااب پول باید خیلی کثیفه و بزرگ خیلی اینا خونه گالره:

 :گفت ناز ایل حرف به توجه بدون الناز

 میریم؟؟؟ لو ببینن و گردنبندامون اگه میدونی کردی؟؟؟ عوض و اسممون چرا:

 :گفت طوالنی «هیس»  و گذاشت دماغش روی را اش اشاره انگشت ناز ایل

 ...بگیم خودمون اسمای نداشتم خوش... دیوونه تر اروم:

 :فرستاد لباسش داخل به را بود پالک دو حاوی که را نازال طالی زنجیر و رفت جلو کمی

 .برسم کارام بقیه به برم من... بفهمن نذار:

 ...برسد هایش کار به تا رفت ناز ایل و داد تکان سری الناز

 و داد پایان را ایناز پسر تک الیاس به دادن اس ام اس باالخره افشین... رفت و شد بلند افشین کنار از ارشیا

 و شد بلند جایش از... بود نشین دل برایش گرما این... میکرد فراوانی گرمای احساس... داد ماساژ را نشچشما

 :پرسید شک با... دید را خواهران از یکی که رفت بیرون به و کرد عوض را هایش لباس... رفت اتاقش به

 داشتی؟؟؟ کاری:

 ...کنم مرتب و اتاقتون میخواستم:

 را انها بود توانسته شانسی خودش ی گفته به هم جا ان و بود سخت تشخیص مه صدایش شنیدن با حتی

 :گفت و داد تکان سری افشین... دهد شکست

 ...فقط... تو برو:

 :گفت ذهنش در افشین... میکند نگاه او به گیج که شد دخترک متوحه تازه

 .«سخته تشخیصشون چقدر خدایا: »

 :گفت و داد تکان را سرش کمی دخترک

 ...گلنارم من... میگن و همین ههم:

 :گفت تعجب با افشین
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 میگن؟؟؟ همه رو چی:

 :گفت افشین به کردن نگاه بدون ناز ایل

 ...سخته تشخیصمون که گفتی خودت االن همین:

 :گفت خود با ولی بیاورد در شاخ تعجب از بود مانده کم افشین

 ...کردم فکر بلند بلند شاید:

 :گفت فرضیه این با

 ...دیگه برو بیا ...اها:

 ...شد رد کنارش از سریع و بلند های گام با و گذشت کنارش از افشین

 می صدا هم باز ولی گرفت را هایش گوش «گومب... گومب»  مانند صدایی... میپیچید ناز ایل سر در هایی صدا

 دارد و است نرفته پایین به افشین هنوز که دید و داد دنبال و کرد نگاه را بود رفته افشین که راهی کالفه.. امد

 به که افشین پاهای های ضربه با دقیقا گومب گومب صدا... شد چیزی متوجه ناگهان... میرود ارشیا اتاق به

 کننده قانع دلیل این ایا ولی است زده توهم عصبانیتش بخاطر کرد احساس... بود هماهنگ میخورد زمین

 ....بود کننده قانع میزد تند بسیار قلبش که او برای اما نبود نه بود؟؟؟

 ***ناز ایل***

 :شدم بلند و پوشیدم و هام کفش... گرفت خانم نیلوفر از و پول پاکت الناز

 ...خانم نیلوفر نکنه درد دستتون:

 ...بزنم زنگ بهتون بود بازم اگه که بگیرم ازتون شماره یه میخواستم راستش... نکنه درد ها شما دست:

 خارج خونه از هم با بعدشم... داد و داشتیم که ای شماره تنها من به توجه بی گفت ای باشه الناز... کردم اخمی

 ...شدیم

 60 نهایتش یا50  داشتم توقع و آوردم در هارو پول خستگی با... گرفتم الناز از و پاکت و کشیدم عمیقی نفس

 ااااد؟؟؟زیا انقدر چرا... کردم هنگ تومن هزار150  دیدن با ولی ببینم رو تومن
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 زیاده؟؟؟ انقدر چرا رو؟؟؟ جا این الی وای:

 :گفت تعجب با هم الناز

 ...بده بهمون باید که پولیه از بیشتر خیلی این ناز ایل وای... نمیدونم:

 :گرفت و دستمون الناز که برگردم خواستم حیرت با

 میگردی؟؟؟ بر داری اچر بده انقدر که میخواسته خودش یعنی... گذاشته پاکت تو رو اینا ناز ایل:

 ...باشه گذاشته اشتباهی وقت یه میترسم:

 میگردونیم بر و پولش و کرده اشتباه میفهمیم داد کمتر اگه دیگه ی دفعه گرفت شماره یارو این باشه اینا بذار:

 ...بده جوری این ولی

 :دادم تکون سری

 .نیست کار در ای دیگه ی دفعه.. تیراس اوه.... داریم نیاز پول یکم فقط دیگه حساب این با پس باشه:

 :گفتم میکردم تر بلند و هام گام که طور همون و زدم پوزخندی

 یادش مارو وقت چند تا دیگه بشه جور مرتیکه اون مواد و عرق پول چقدره؟؟؟ آلونک اون اجاره پول مگه:

 ..نمیاد

 ...رفتیم هم ای دیگه ی خونه چند به شب تا

 ...رفتیم خونه به الناز با و اومد در اجاره پول ی همه کم کم... داشت خوبی درامد شهر ی باال منطقه و جمعه روز

 ولی میشدم هالک داشتم و بود ده تقریبا ساعت... دیدم خونه رو بابا رفتیم وقتی اخه نمیرفتیم کاش ای اما

 ...نیست خبری خواب از فعال که بود این از نشون خر سر این وجود این

 روز هفت از... باشم داشته دوسش که بدونم ام وظیفه که نکرده پدری حقم در اون... ندارم دوست اصال و بابام

 ینی کاوه ی گفته به و شده حامله دیر مادرم فکرکنم و زیاده خیلی سنش. نیست خونه و روزش هشت هفته

 ...کجاست نگفت بهمون و بریم مزارش سر ما نذاشت هم وقت هیچ... مرده زا سر هم پدرم

 :اومدم خودم به کاوه داد صدای با
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 ها؟؟؟ بودین گوری کدوم:

 :گفت پرویی با الناز

 نگرانی؟؟؟ مثال االن:

 :ایستاد جلوم اومد و شد بلند

 .اینجا نمیومدم و نمیکردم هدر و وقتم که نبودم انگال شما نگران اگه:

 ...ات الواتی پی نمیرفتم رو هفته روز هفت بود نگران اگه تو:

 :جلو اومد و شد تشینا چشماش

 ...بشین تبدیل حشه*فا دوتا به دوتا شما نذاشتم بازم ام الواتی پی برم چقدرم هر من:

 ...کشیدم عمیقی نفس

 ...شد پرت که دهنش زدمتو محکم یکی و بکنم تحمل نتونستم طوری هیچ و کردم ام عصبی حرفش این خیلی

 اون بده اجازه بهتم نذاشتم... داشت و من حال النازم... ردمک نگاه گوشه یه بود شده پرت که بابام به زده بهت

 :زدم داد...بخوره میخواد گهی هر

 

 توی نه... بوده خودمون تالش بخاطر... بوده خودمون همت به نشدیم اضافی موجود دوتا به تبدیل اگه من:

 بهمون هم خالی و خشک محبت یه میاد یادم وقتی از که تویی نه... نمیبینیمت سال به سال که خری کره

 .زیادیته پدر اسم که تویی نه... نکردی

 :کردم غرغر و ایستادم اتاق وسط همون... اتاق توی بردم و گرفتم و الناز دست

 (...بــــووووق) مرتیکه... الدنگ مرتیکه:

 دستم ازتوی دستشو داره سعی دیدم که کردم نگاهش نگرانی با... کرد ای ناله الناز که بدم فحش بازم خواستم

 ..بیاره در

 مونده دستش روی انگشتم تا چهار رد... کردم تعجب اوردن در شاخ حد سر تا باز که کردم ول و دستش سریع
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 :گفتم شرمندگی با... میشه کبود دیگه دقیقه چند تا احتماال و بود شده قرمز خیلی و بود

 .خواهری شرمنده:

 اوردی؟؟؟ کجا از زور همه این ایلناز... نداره ایراد... ایییی:

 بفهمم؟؟ کجا از باید من اخه... نگفتم چیزی و خندیدم فقط لحنش به

 ***شخص سوم***

 ...نداشت طولیه یک با فرقی االن بود شده مرتب مرتبه ناز ایل توسط دیروز که اتاقی

 بالیی نیست فتنگ قابل... نگویم دیگر است بهتر...  و ها شکالت اقسام و انواع و پوفک و چیپس های اشغال

 ...اند اورده اتاق این سر بر پسر سه ان که

 ...بود خوابیده وسط ان هم الیاس... اتاق توی مبل تک روی ارشیا و بود خوابیده تختش روی افشین

 ...بودن خواب غرق هنوز افشین و ارشیا اما میشد بیدار داشت کم کم الیاس

 چشمان با نیلوفر... ساخت بیدار کامال را پسر سه هر یغیج صدای اندکی مدت پس و شد باز اتاق در ناگهان

 :گفت اتیشین

 خبره؟؟؟ چه جا این:

 :گفت بود خواب گیج هنوز که ارشیا... نشستند تخت روی پسر سه هر

 .جان مامان خونه نیاوردیم دختر خوبه:

 :گفت غیض با نیلوفر

 ها خوک درد به فقط االن ولی کردم گل هدست مثل رو اینجا بیچاره دختر دوتا اون... بکش خجالت ارشیا:

 ...میخوره

 :گفت میکرد خر معروف قول به را همه که خودش مختص لحن با و شد بلند... گرفت اش خنده الیاس

 ...نفهمیدیم هیچی دیگه و افتادیم هم به ها مدت از پس شرمنده... نیلو خاله برم قربونت الهی:

 :غرید لب زیر رفتن هنگام.. رفت و امد کوتاه اما کرد نگاهش چپ چپ نیلو
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 ...ها مدت از پس میگه حاال بودن انی خونه رفتن ارشیا و افشین پیش روز پنج همین خوبه:

 ...خندید ریز ریز بود شنیده را اش خاله حرف که الیاس

 ته تا را اب شیر... بشوید را صورتش و دست تا رفت دستشویی به و شد بلند جایش از بسته چشمانی با ارشیا

 ...برد ان زیر را دستش و کرد باز

 ابی ولی سابق از تر بلند هم ان میشنید را اب صدای که این با. رفت هم در هایش اخم... نکرد حس ابی اما

 ...نمیکرد حس

 ...شد تر بد اخمانش جاری اب دیدن با... کشید موهایش به دستی و کرد باز سختی به را چشمانش

 دستش... بیاورد در شاخ بود نزدیک ارشیا... نخورد او دست به و کرد پیدا هاللی اب ولی برد اب زیر را دستش

 :گفت و بست را اب شیر کالفه... نکرد اثابت او دست به اب هم باز... برد اب زیر دوباره از و برد کنار را

 ...دیگه میزنی توهم معلومه باشی خواب گیج وقتی:

 :گفت ارشیا ی قیافه دیدن با نیلو. رفت آشپزخانه و پایین به و شد خارج دستشویی از فرضیه این با

 نشستی؟؟ و صورتت و دست چی واسه پسرم:

 ...دستشویی رفتی که تو: الیاس

 راحت خیلی و نزد شکر خدارو و نزند توهم باز که کرد دعا و رفت دستشور سمت به و انداخت باال ای شانه ارشیا

 .شست را صورتش و دست

*** 

 ...کنند گذار بر عنصر هر وارثین واسه ای جلسه انها عمارت در امروز گفت و زد زنگ نیلوفر به ارمیال صبح همان

 و رودمی بین از عناصر کنندگان کنترل نسل نرسد ارث کسی به عناصر این اگر بود نگران خیلی... بود نگران ارمیال

 ...بود نخواهد خوبی چیز این مطمنن

 :گفت و شکست را سکوت ارمیال... بودند نامد می پوک کله سه را انها نیلو هک پسر سه ان حتی همه حاال

 انها در عناصر کنترل وجود از نشونهای هیچ ولی میگذره ارشیا تولد از سال16  و افشین تولد از سال1۸  االن:
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 .نیست خوب اصال این باشیم چاره راه فکر کم کم باید... نمیشه دیده

 ارشیا و افشین به اتش و اب عنصر کنترل گیریم هوم؟؟؟ بکنیم؟؟؟ میتونیم کار چی ما جان ارمیال: خسرو

 کنیم؟؟؟ کار چی و خاک و باد باشه رسیده

 زیاد نگاهشان نگذاشت ایناز سرد صدای اما... چرخید الیاس سمت به ها نگاه ی همه خسرو حرف شدن تمام با

 :بماند الیاس روی

 ..النازن و ناز یلا... نیست عناصر کنترل وارث الیاس:

 :گفت و نیاورد طاقت امیتیس اما... شدن ساکت همه

 ...باشه رسیده الیاس به شاید:

 ...که نمردن الناز و ناز ایل استاد: سپهر

 :داد ادامه سختی به و

 ...هستن عناصر کنترل وارث اونا و هستن ما اول ی بچه دوتا اونا هم باز باشن مرده اگه حتی:

 بشید؟؟؟ ها اون بخیال االن میشه: پدرام

 کنار بود بسته مادرش نفس به نفسش که الیاس... شدن ایناز درخشان چشمان متوجه همه پدرام حرف این با

 :کرد زمزمه او گوش زیر ارام و بوسید را اش پیشانی و نشست او

 میکنیم؟؟؟ پیداش ندادیم قول بابا و من مگه ناراحتی چرا... گلم و غمت نبینم:

 :کرد نگاه پسرش به امید با ایناز

 ...بشن امیدوارم:

 :گفت جمع به رو بلندی صدای با نیلو

 میشه؟؟؟ چی بره بین از عناصر کنندگان کنترل نسل اگه حاال:

 ...میکنه کمک مردم به خیلی شما های قدرت این... ندارید رو ها قدرت این تنوع واسه شماها... نیلو: امیتیس

 ...نزنه صدمه مردم به و باشه اروم طبیعت میشه باعث شماها وجود اما نگفتم نبهتو پیش سال۲0  رو اینا من
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 :داشت بدی اخم ولی سپهر... میکردن نگاه امیتیس به متحیر همه

 بودید؟؟؟ نگفته ما به رو چیزا این چرا:

 ...گفتیم بهتون هستید دلیل دنبال شماها که حاال اما بمونه مخفی باید ها چیز این: ارمیال

 سیل وقوع از نیلو ماله و طوفان وقوع از ایناز ماله و لرزه زمین وقوع از سپهر قدرت اینه منظورتون: امپدر

 میکنه؟؟؟ جلوگیری

 ..بکنن میتونستن کمک خیلی ها این میداد هم رخ اگه حتی... بده رخ کمتر میشه باعث... نه گیری جلو: خسرو

 :گفت لب زیر و زد پوزخندی سپهر

 ...اصلی نفر چهار ما اال دارن خبر همه که راز ینا بود رازی چه:

 ...انداخت پایین را سرش شرمندگی با بود شنیده را حرفش که امیتیس

 :گفت ته و سر بی های حرف از کالفه افشین

 ...بکنیم کنترل و عناصر این نمیتونیم که ما کنید؟؟؟ کار چی میخواید حاال:

 .ونیدنت ممکنه غیر این. بتونید باید: امیتیس

 ...باشن داشته محرک یک به نیاز شاید: پدرام

 زیادی حرارت و گرفت دستانش در را دو هر دست... نشست ارشیا و افشین کنار و شد بلند حرفش این از بعد

 :رفت هوا به ارشیا داد... داد انها به

 ...سوختم بابا:

 :کرد نگاه افشین به تعجب با و کرد رها را ارشیا دست سریع پدرام

 گرمارو؟؟؟ نکردی حس تو... تو:

 :گفت پدرش به خیالی بی با افشین

 .آورد در بازی لوس ارشیا. بود گرم تابستونی باد یه اندازه به... نبود سوزنده ولی... چرا:

 :کرد پوفی سپهر... الیاس و ایناز حتی... همه دل در... شد پودر باره یک به ها امید تمام افشین حرف این با
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 کنید؟؟؟ کار چی وایدمیخ حاال:

 :گفت بود شرمنده که صدایی با ارمیال

 ...داریم راه یک تنها:

 :داد پاسخ امیدی نا با او اما... کردن نگاهش امید با همه

 هم ها این برای... میرسه اوج به قدراشون وقت اون کنن ایجاد ای حلقه کننده کنترل چهار که اینه راهش تنها:

 .بشن رو به رو هم با تاشون چهار هر اگه حتی یا ...میکنه پیدا بروز قدرت

 :خندید عصبی سپهر

 .داریم و شون دوتا فقط ما کننده؟؟؟ کنترل چهار کو:

 ...کنه پیدا رو اش حافظه صبا که اینه باشیم داشته هم رو دیگه دوتای که این راه تنها: امیتیس

 صدا بی اول از که ارام یهو... بود فراوانش عصبانیت ی نشانه این میکرد عوض رنگ داشت کم کم سپهر چشمان

 :گفت بود

 میشه؟؟؟ بیشتر شما از هاش قدرت شما های قدرت وارث نگفتی شما مگه مامان:

 ...صحیح: ارمیال

 ...گردونه بر رو صبا حافظه میتونه اون یعنی باشه بیشتر وقتی خوب: ارام

 نوه یا ها بچه از یکی نه هستش قوی بسیار ی جنها از یکی من های قدرت وارث ارام ولی صحیح بازم: ارمیال

 ....هام

 ...شدم خسته... ناامید بعدش میکنید امیدوار رو ما هی. کنید بس خدا تورو: نیلو

 .کنیم پیدا و اون میتونیم ما. نیلو نشو امید نا: ارام

 داده بروز هم اون ایه قدرت اصال شاید گذشته اون از. داره وجود اجنه میلیارها... ارام نمیشه: امیتیس

 ...نشده

*** 
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 تر زود چه هر کاش ای کرد دعا دل در و میداد تکان را پایش عصبی الیاس... بودند شده امید نا همه واقعا دیگر

 ...شود پیدا جن ان

 ***الناز***

 :نالیدم... اومد در آهم

 ایلی؟؟؟ چرا اخه:

 :کردن یدتول و من چرا که دادم فحش اجدادم و ابا به که کرد اخمی

 راه مخم رو داری اس هفته یه االن... بس و میام روز همون فقط و فقط گفتم هم اول روز همون من... الناز:

 ...اول روز همون گفتم من بازم ولی باشه خوب چقدرم هر امدش در الی. میری

 :اومد صداش... کردم قبول منم بود گفته اون بود منطقی حرفش... شدم بلند جام از و برچیدم لب

 .بینم نکن قهر:

 .نکردم قهر:

 سالمتی؟؟؟ به کجا پس:

 

 :زدم نیشخندی

 ...کنم درست شام بگیرم چیزی یه برم میخوام... میاد بابا شب:

 ...عزیزم اووووکی:

 :برداشتم پول مقداری هام دکمه بستن و شالم کردن سر از بعد و زدم لبخندی لحنش به

 .رفتم من:

 :گفت کار کردن پیدا واسه بود ها مهروزنا توی سرش که همونطور

 .بیا هم زود باش مواظب:

 :کردم پوفی
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 .بای. باش:

 ...نداد جوابی

 احساس من برابر در همیشه بودن بزرگتر دقیقه پنج اون بخاطر... بود جوری همین ناز ایل میاد یادم که زمانی از

 ...مخ رو میرفت وقتا بعضی احساسش این... میکرد مسئولیت

 درخت از پر داشتم دوست و خیابونمون... شدم خیابون وارد و شدم خارج کوچه از و بستم اروم رو خونه در

 ...بود زرد االن البته... بود طوری همین اخرش تا اول از... بود سبز سر های

 هاشون خونه به سرما بخاطر محل االف های مرد و ها پسر و بود خلوت ما خیابون و میشد ظهر داشت تقریبا

 ...میشد رد درختان الی از که بادی صدای همچنین و میومد هام قدم صدای... بودن فتهر

 از بیشتری برگ و میشد تر شدید باد صدای میرفتم هم درختی هر زیر و مخم روی میرفت داشت باد صدای

 ...میفتاد درختا

 هارو درخت بخواد که نبود دبا از اثری هیچ... کردم کپ کردم نگاه که سر پشت به... ایستادم و کردم اخمی

 بعدش... دادم تکون و سرم و بستم و چشمام... میکردم حس و میشنیدم رو باد صدای من ولی بده تکون

 ...کردم باز و چشمام

 ...دادم ادامه راهم به و برگشتم راحت خیال با... شد درست چی همه... زدم توهم شکر خدارو اووووف

*** 

 ...سووووووووختممممم:

 :مخم رو رفت ناز ایل ی خنده صدای

 ...بره هات زمینی سیب اب وایستا خونه خانم اخه:

 

 :گفت ناز ایل... رسیدم کارم بقیه به و رفتم بهش ای غره چشم

 ...خونه میاد داره االنم که بوده کم کاوه واسه پیش ی هفته که مثلی:
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 .کن برخورد درست باهاش لطفا ناز ایل:

 کرده؟؟؟ ما به لطفی چه اون چرا؟؟؟:

 :باشم خونسرد کردم سعی و کردم نگاه بهش

 خونه این از بود من به اگه حتی و ندارم ازش خوشی دل منم... ماست پدر اون بازم باشه چی هر گلم خواهر:

 .ماست پرست سر اون... نمیشه ولی بیرون میکردم شوتش

 :میکند و لبش پوست عصبی

 .بشم خالص ستشد از روز یه میخواد دلم همینه منم مشکل:

 :بابا صدای بعدشم و اومد در صدای

 الناز؟؟.. اهلل یا... اهلل یا:

 :زد پوزخندی ناز ایل

 ...محرمه نا میدونه خوبه:

 :بیرون رفتم اشپزخونه از و زدم نیشخندی

 شده؟؟؟ چی بابا سالم:

 :گفت بهم کردن نگاه بدون

 .دارم مهمون کنین سرتون چیزی یه برین:

 ...میاره مهمونم ما واسه ازب اس اضافه خودش

 برم خواستم منم دستشویی رفت ناز ایل... پوشیدیم پوشیده، لباس و اتاق تو رفتیم هم با و اومد هم ناز ایل

 :نذاشت جوونی تقریبا صدای ولی

 ...نکن بختشون بد انقدر ات خونه بیار هارو بچه این بردار من برادر... جان کاوه:

 ...نکن شروع ومدهنی هنوز خدا تورو کامران:

 کردی بزرگ بار فالکت وضع این با رو اینا سال1۹...  سالشونه1۹  چاره بی های بچه این... نکن شروع چی یعنی:
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 ...کن بزرگشون نعمت و ناز تو میتونستی که صورتی در

 چیه؟ حرفا این کیه؟؟ این چــی؟

 

 .بکشن زجر صبا مثل زندگیشون اخر تا میخوام میفهمی؟؟؟؟ متنفرم دختر دوتا این از من کامی:

 .روزگیشون یک همون از... شدی معصوم دختر دوتا این عذاب عامل هم و بودی صبا عذاب عامل هم تو:

 ...نزنم داد تا دهنم جلوی بودم گذاشتم و دستم

 میشنوم؟؟؟ دارم چی

 منه؟؟؟ پدر کاوه این

 متنفرم؟؟؟؟ دخترا این از میگه وقیحانه انقدر که پدریه چه این

 کیه؟؟؟ کامران

 پدرمون؟؟؟؟ برادر

 کنه؟؟؟ بزرگ نعمت و ناز تو مارو میتونست که چی یعنی خدایا واااای... نداره ای خانواده بود گفته که بابا

 !!؟؟...پریده رنگت شده چی الی؟؟؟:

 :گفتم بغض بین زور به... کردم نگاه ناز ایل به خیس چشمای با و اومدم خودم به

 .دارم کار من نبز سر غذا به برو:

 الی؟؟ شده چیزی:

 ..برو... نه:

 چرا خبره؟؟؟ چه ما اطراف خدایا... پایین خوردم سور و زدم تکیه دیوار به رفت تا... رفت نگرانی با ناز ایل

 کیه؟؟؟ کامران این دارم؟؟؟ بدی احساس

 :اومد کاوه داد صدای

 .الناز:
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 :بیرون رفتم و کردم سرم و بود تادهاف ام شونه روی که و شالم و شدم بلند جام از سریع

 بابا؟؟؟ بله:

 :کرد نگاهم خیره

 ...بیار چایی برو:

 ...تو بخوری کوفت ای

 ...شکمت اون تو بخوره کارد ای

 ...بهش شدم خیره دیدم کردم نگاه که کامران به... کردم حس خودم روی و نگاهی سنگینی

 ...داشت کاوه چشمای به زیادی شباهت که بود ایش هقهو چشمای کرد جلب و نظرم صورتش تو که چیزی اولین

 و این برداشته عقلش کدوم با کاوه... ریختن چایی به کردم شروع و خونه اشپز تو رفتم و زدم محوی پوزخند

 کرده فکر البد نداره؟؟؟ ای خانواده گفته ما به که نیست یادش اون مگه باشه داداشش گیریم اینجا؟؟؟ اورده

 .نمیبینیم و هتشونشبا و خریم ما

 ...اخ:

 :خنده صدای باز

 مثل الناز... کردی پر چقدر کن نگاه... میریزم جایی من بده کنی کاری نمیخواد اصال... میسوزی همش امروز تو:

 ...پره پر یکی ریختی کم استکان یه ساله چهارده دخترای

 نیاره و روز اون خدا... میکنه کار چی فهمهب ناز ایل اگه که میکردم فکر این به داشتم من و میزد حرف ناز ایل

 ..کرد فرض مرده باس رو کاوه وگرنه

 :گرفت ازم نیشگونی یهو ناز ایل

 ...دیگه ببر رو چایی بیا گیجی؟؟؟ چرا میزنمتا الناز:

 .بده ببخشید:

 ...نکنم نگاه کامران به کردم سعی میدادم چایی که مدت تمام... هال توی رفتم و گرفتم ناز ایل دست از و سنی



www.taakroman.ir  

 

  

 
29 

 

 )جلد سوم اتش افراز گمشده(صر موروثیعنا رمان

 Sanaz.mfکاربر انجمن تک رمان 

 

 ...خونه آشپز توی رفتم... داشتم هم بدی ی دلشوره... داشتم بهشون نسبت بدی احساس

 تو رفتیم بعدش و خوردیم آشپزخونه تو خودمونم و اونا واسه بردیم همین واسه بود کرده حاضر ناز ایل رو غذا

 :گفت غر غر با ناز ایل...  اتاقمون

 ؟بمونه؟ اینجا میخواد شب یارو این:

 :گفتم گیجی با

 کی؟؟کامران؟؟؟:

 چشمای با و برگشت ناز ایل... زدی گند الی وای ای... ایستاد یهو میکرد شونه و موهاش داشت که ناز ایل

 :پرسید مشکوک

 کامران؟؟؟:

 :راه اون به زدم و خودم

 کامران؟؟:

 :کرد اخم

 کامران؟؟؟:

 :ترسیدم

 کامران؟؟؟:

 :غرید

 میدونی؟؟؟ کجا از و اسمش الناز... مار زهر:

 اون از هم حاال و میکنه صدا «الناز»  و من میشه عصبی وقتی ناز ایل اوقات بیشتر... دادم قورت و دهنم اب

 :رسبد ذهنم به فکری یهو... هاست لحظه

 .کرد صداش بابا:

 :داد باال ابرو یه شک با
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 ...اها:

 :اومد کامران صدای یهو... کشیدم عمیقی نفس محسوس نا

 کنی؟؟؟ فکر حرفام به نمیخوای:

 :گفت ناز ایل... بستم و بود باز نیم که و اتاق در و بریدم جام از سریع

 بستی؟؟؟ و در چرا مشکوکی خیلی امشب تو خودم جونه به:

 ...ویز ویز صورت به ولی میومد هنوز صداها

 ...میکنه پا به قشقرق بفهمه. ..رو کاوه و کامران حرفای بشنوه ناز ایل نداشتم دوست... پایین بود افتاده فشارم

 پریده؟؟؟ رنگت چرا:

 :انداختم باال ای شونه

 ...تو جونه به هیچی:

 :بهم شد خیره

 ...بذار باز نیمه هم رو در و کنار بیا در جلوی از:

 :میفهمه کنم باز و در اگه... نه وای

 ...مزاحمه کاوه و مرانکا صدای بزنم حرف باهات میخوام... میدونی... چیزه... راستش... نه... ام:

 :نرفت تشِ  کَ  تو حرفم

 ...بذار باز نیمه و در:

 ...بایستم مقابلش در نمیتونی اخه متنفرم صداش تو تحکم از

 ***افشین***

 منتظر و مبل یه رو بودیم نشسته هم تا سه ما... سپهر عمو با هم بابا و میزد حرف ایناز خاله با داشت مامان

 :بشه امون نقشه اجرای وقت بودیم

 .نکنیم میگم هنوز من ها بچه: ارشیا
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 ...ببند ارشیا: الیاس

 کنید؟؟؟ کار چی میخواین میفهمی الیاس: ارشیا

 .بیایم و بزنیم گشتی یه بریم بگیریم قرض و پدرمون ماشین میخوایم اره:

 :گفت جوابم در و رفت غره چشم من به ارشیا

 گیرید؟؟نمی هم اجازه حتی که قرض این قرضه مدل چه:

 نیای؟؟؟ میخوای ارشی: الیاس

 :زد خندی نیش و شد باز اش گرفته ی قیافه ثانیه از کسری در

 .اره الی عاشقتم:

 ...نبینمت گمشو برو پاشو. مرض و الی: الیاس

 :گفت جمع به رو و خندید ارشیا

 .دارم درس برم من اتون اجازه با:

 .باش راحت پسرم برو: نیلو مامان

 :گفت اروم الیاس

 ...مودب بابا:

 :گفت اروم ارشیا. زدم نیشخندی

 .مار زهر:

 به پسر این تکه... الیاس جاش به ولی نیست پایه اصال داریم؟؟؟ ما داداشه اینم... باال رفت حرفش از بعد

 :پام به زد الیاس یهو... خدا

 ...پاشو پاشو:

 :گفت ذوق با الیاس... باال رفتیم هم با و شدیم بلند اروم

 ...گردیم بر باید یک ساعت تا... است دوازده ساعت:
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 :اش کله پس زد الیازس... تو اومد ارشیا و شد باز اتاق در یهو

 ...ترسیدم خر کره:

 :زد نیشخند همیشه مثل ارشیا

 ..بگـ خواستم. داداش شرمنده:

 :حرفش تو پرید الیاس

 بیای؟؟؟ میخوای شد؟؟؟ عوض نظرت:

 بی میگم بازم ولی... میدم خبر سریع اومد پیش موردی اگه هست اینجا به حواسم من بگم خواستم... نــــه:

 ...خیـ

 ...رفتیم ما... ببند ارشی:

 زدیم خونه از و شدیم مامان آزارا سوار و بیرون رفتیم اتاق بالکون از الیاس با و چرخوندم دستم تو و سوئیچ

 :گفت شادی با الیاس... بیرون

 !!!کردیم خالف کار یه و نمردیم:

 کار؟؟؟؟ یه:

 :پایین دادم کامل رو شیشه

 ...گواهی من نه داری قانونی سن تو نه که نیوفتیم پلیس گیر کن دعا فقط:

 غزل؟؟؟ خونه دم بریم هستی افشین... بابا برو:

 کیه؟؟ غزل:

 ..دخترم دوست:

 :کردم بهش نگاهی نیم تعحب با

 چی؟؟؟ بنفشه پس:

 .هست اونم:
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 :اش کله پس زدم یکی و خندیدم

 ...سرت تو خاک:

 :کرد نگاه اطراف به دقت با دقیقه چند از بعد الیاس

 شهر؟؟ پایین اومدی چرا:

 ...زیاده گشت شبانه های پارتی بخاطر ها ماال باال اون... کمتره گشت پلیس جا این اخه:

 ...اهان:

 باد یهو... میومد خوشم شاز... بود خوب... میکردم زیاد گرمای احساس باز... نگفت چیزی کسی دقیقه چند یه

 :زدم غر... تو اومد پنجره از شدیدی

 .سواری ماشین بریم نیومده ما به اه:

 :اومد الیاس صدای... باال بدم رو پنجره خواستم و دکمه روی گذاشتم و دستم

 ...باال میدی و من پنجره داری مشنگ:

 ...میزنم قاط نکردم کار ماشین این با زیاد خوب... مار زهر:

 ...کنم پیدا و خودم پنجره مخصوص ی دکمه تا کردم خم و رمس

 الیاس داد صدای یهو... تو میومد هی هاشون برگ و بود درخت از پر هم خیابون میکرد ام دیوونه داشت باد

 :اومد

 ...جلوت افشیــــــــن:

 دستم روی الیاس ستد که بچرخونم فرمون خواستم و ترسیدم... بودن جلون نفر دو...دوختم جلو به و نگاهم

 رو زدم یهو... بود جلومون که افرادی از یکی به بزنیم شد باعث همین و چرخوند جهت خالف فرمون و گرفت قرار

 ...جلو شد پرت الیاسم و فرمون بخوره سرم شد باعث که ترمز

 ...بشم پیاده سریع و نکنم خودمون به توجهی کرد مجبورم هم دختری جیغ صدای

 ***الناز***
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 :جلو اومد و شد بلند جاش از عصبی...ندادم نشون العملی عکس هیچ ایلناز حرف مقابل رد

 ...حاال بزنی و من در نبودن باز بخاطر و من بود کم دیروز تا ها؟؟؟ شده چت تو:

 صدای اخه... ایستاد یهو ولی بشینیم ببره و من خواست و گرفت و دستم و کرد باز درو... نداد ادامه دیگه

 :اومد نکامرا

 و آیناز حق ها بچه این... مقدسن خیلی ها دختر اون. زدی حرفی همچین کردی غلط تو. داشته حق ناز ایل:

 .داشتی بچه دوتا خودت که تویی نه بود سپهر

 جلوم یکی انگار... آینازی خاله شبیه تو چقدر میگفت برادرش به که بود ارشیا صدای... زد زنگ سرم توی صدایی

 خبره؟؟؟ چه اینجا... بکشم نفس نمیذاشت و بود گرفته و

 :من به شد خیره ناز ایل

 کیه؟؟؟ کامران:

 ایل نیست؟؟ پدر که پدری پدرمونه؟؟؟ برادر کامران بگم. بهش آخه میگفتم چی. ازش گرفتم و نگاهم ترس با

 :کرد باز کامل و در ناز

 ...میارم در مرتیکه اون روزگار از دمار میرم یا میگی یا:

 اب ناز ایل. میشه بد هم کامران جلوی. بیاره در کاوه سر بالیی ممکنه ولی نیست مهم اصال کاوه. شد بیشتر ترسم

 :گفت تحکم

 ...الناز:

 :گفتم عمیق نفس یه بعد و پایین انداختم و سرم

 .نشدی ها اون شباهت متوجه تو. برادرش:

 برادرش؟؟؟ چــــی؟؟؟؟:

 :اومد وهکا داد صدای یهو... دادم تکون و سرم

 .شد صبا شدن مفقود باعث اون. سپهره اون تقصیر چیز همه. است خانواده اون تقصیر چیز همه:
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 .گفتم بهتون اول همون از. بود اشتباه صبا کار. میفهمن دخترا االن. باش اروم: کامران

 .صبا و من زندگی تو زدن گند صورت هر در خانواده اون... و دهنت ببند کامران:

 یه داشتی بچه و زن که صورتی در که بود هم تو تقصیر. نبود خانواده اون تقصیر فقط تازه٬ صبا فقط ...نه تو:

 .بودی عذابش مایه خودتم.... آوردی در ساله۴5  خوده عقد به رو ساله1۸  دختر

 اون افراد ی همه. بود خوب صبا زندگی نمیکرد تبدیل موجودی همچین یه به و اون سپهر اگه. نبودم نه:

 تو تا دزدیدم و اشون روزه یک دخترای شدن صبا شدن مفقود باعث دیدم وقتی منم. بودن صبا ضد بر خانواده

 .بودن دخترا اون عاشق خانواده اون اعضای تک به تک گذشته اون از. بیام دنیا به بختی بد

 و دستش که یرونب بره خواست و بود عصبی خیلی ناز ایل... میشنیدم و ناز ایل و خودم های نفس صدای

 :گرفتم

 .بشنویم و حرفاشون بقیه واستا:

 با که سختی های روز بخاطر کردم بغض. شدم جدا ام خانواده از که این بخاطر داشتم بغض... داشتم بغض

 .مزخرف زندگی یک نه. باشیم داشته شیرین زندگی یه میتونستیم ما شاید.... داشتیم ام خانواده از دور به ایلی

 ها بچه به کاری صبا. میزنم بهت دارم سال1۹  که حرفایی اینا. بدزدی و هاشون بچه نداشتی حق تو کاوه:

 تو کردی فضولی تو... تو ولی بود سپهر و ایناز هدفش صبا. بودن ایناز های دوقلو همیشه تو هدف ولی نداشت

 حق کرده صبا با اریک هر سپهرم... سپهر دست بیوفته صبا شدی باعث. شد شکستش باعث همین و صبا کار

 ...داشته

 :اومد در لرز به خونه زد که دادی با... کنم کنترلش نتونستم دیگه من و بیرون رفت عصبی ایلی

 کردی؟؟؟هاااا؟؟؟؟ غلطی چه تو:

 :ایستادم جلوش رفتم سریع

 .باش آروم خدا رو تو ناز ایل:

 میفهمم نحس زندگی سال1۹  بعد باشم؟؟؟اروم میگی رویی چه با باشم؟ اروم میگی داری الناز باشم؟ اروم:
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 آروم جوری چه کرده جدا امون خانواده از رو ما میفهمم. دزدیده مارو مرتیکه این میفهمم. نیست پدرم پدرم

 هــااااا؟؟؟؟ باشم

 ...بودم ندیده عصبی انقدر و ناز ایل حاال تا... ترسیدم

 از ایلناز. شده قرمز چشماش سفیدی خشم زا شدم متوجه که بزنم حرفی خواستم و شدم خیره چشماش تو

 به و اون... گرفت رو کاوه گردن و جلو رفت ایلی... دیوار به خوردم محکم... زد کنار و من و کرد استفاده غفلتم

 :کرد بلندش تعجبم کمال در و کوبوند دیوار

 !!کردی؟؟؟ و کار این چرا:

 :گفت وییپر و زحمت به و ایلناز دستای روی گذاشت دستاشو کاوه

 .بود حقشون:

 در شاخ من و میکرد دست یک با رو ها کار این تمام. دیوار به کوبوندش دوباره و داد فاصله رو کاوه ناز ایل

 :جلو رفت کامران... بودم اورده

 ...میشه خفه االن کن ولش ناز ایل:

 ...افتاد و دیوار به خورد محکم... گوشه یه شد پرت اون و کامران صورت تو زد ازادش دست پشت با ناز ایل

 :جلو رفتم

 ...کشتیش ناز ایل... خدا رو تو ناز ایل:

 ...افتاد اون و کرد ول هوا رو همون از رو کاوه ناز ایل مکث ثانیه چند بعد

 خشم از که صدایی با ناز ایل... کرد سرفه و کشید پی در پی عمیق های نفس چون رسید بهش هوا تازه انگار

 :گفت میلرزید

 کردی؟؟؟ جدا مادرشون از رو اونا چرا نکردی؟؟؟ رحم روزه یک بچه دوتا به چرا... چرا بگو قطف:

 که بوده فشار روش خیلی االن... بودم نشنیده بغض با و ناز ایل صدای حاال تا... ریخت هام گونه رو اشکام

 :زد داد... کرده بغض
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 دشمن اونا با ایت صیقه زن چون داشتی؟؟؟ ادعو پدرمون و مادر با فقط چون چرا؟؟؟؟ لعنتی؟؟؟؟؟ چرا:

 ...زندگیمون به زدی گند که بهت لعنت سننه؟؟؟ رو تو بود؟؟؟

 

 ...پایین خوردم لیز و دیوار به دادم تکیه... اتاق تو رفت و کرد کج و راهش

 ...نکنم گریه و کنم کنترل و خودم نمیتونستم وجه هیچ به... شد باز شدید باد بخاطر ها پنجره ی همه یهو

 من ی کوله و خوش ی کوله... شد خارج اتاق از هم ناز ایل لحظه همون تو... کاوه سمت رفت و شد بلند کامران

 :گفت داغونی صدای با... بود پر خره خر تا و بود دستش

 ...کنم زندگی غریبه مرد یه ی خونه تو نمیتونم هم لحظه یه حتی دیگه من... کن عوض و لباسات برو:

 چیه؟؟؟ غریبه ام تو پدر من... کردی غلط تو: کاوه

 :گفت نفرتی پر و اروم لحن با و کاوه به شد خیره ایلی

 ...میکنه زندگی هاش بچه دوری با داره ساله نوزده که ایه چاره بی اون من پدر... نیستی تو من پدر:

 :گفت کامران ...بیرون رفتم و پوشیدم و لباسام... اتاق توی رفتم و شدم بلند جام از سریع

 بری؟؟؟ میخوای کجا میکنی؟؟؟ کار چی داری ناز ایل:

 .بریم الناز. اینجاست از بهتر باشم جهنم: ایلناز

 :گفت کامران به خطاب کاوه... پشتم انداختم و ام کوله و کردم تنم و سوئیشرتم

 .ندارن رو جایی اونا... بگیر و جلوشون:

 و شد پرت عقب به اون و اومد شدیدی باد یهو ام قدمی یک تو ولی من سمت بیاد خواست... جلو اومد کامران

 :گفت عصبی و بلندشد کاوه... دیوار به خورد بازم

 ...پدرشونن و مادر مثل کثافتا این:

 پاهاش دور مانندی گل چیز یه دیدیم... کردم نگاه پاهاش به... ایستاد ما سمت میومد داشت که کاوه یهو

 ...کنه کتحر نمیذاره و شد پیچیده
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 .بدووووو الی:

 راه همین و بود شدیدی خیلی باد... بیرون زدیم نحس ی خونه اون از هم با و اومدم خودم به ناز ایل صدای با

 .میکرد سخت و رفتنمون

 :اومد کامران صدای که میزدیم قدم ناز ایل با داشتیم اروم... شد تر اروم باد شدیم دور خونه از که کمی

 لناز؟؟؟؟ا ایلناز؟؟؟؟؟:

 .شدیم هول دنبالمون بیاد نداشتیم توقع اصال که ما

 .بدو الی:

 

 رفتم سر با و شد برامده پام جلوی یهو دویدن حین... دویدن به کرد شروع و گرفت و من دست حرف این بعد

 ...اومد در ناز ایل دست تو از دستم و پایین

 ...آخ آخ:

 ...پاشوووو.. الی پاشو:

 ...دویدن به کردیم شروع باز و دمش بلند ایلی کمک به

 ...میشه ایجاد رفتگی فرو پام زیر میکردم حس گاهی بین این تو

 ...شد ظاهر جلومون ماشین یه یهو نبود اطرافش به حواسش و میدوید طور همون و بود گرفته و دستم ناز ایل

 عرق دستامون که این اطرخ به ولی کشیدم و دستش و ایستادم ماشین اون سمت میرفت داشت دقیق ناز ایل

 ...سمت اون رفت ناز ایل و شد جدا دستمامون میرفت من جهت خالف داشت اون و بود کرده

 بسته چشمای همون با... روحم سوهان شد ایلناز جیغ صدای و بگیرم نتونستم و گوشام ولی بستم و چشمام

 ...افتادم و شد خم زانوهام... ریخت اشکام

 همه جون نیمه جسم تونستم وقت اون و زدم پلک باری چند... ندیدم چیزی اشک بخاطر ولی کردم باز و چشمام

 جیغ دل ته از و گوشام رو گذاشتم و دستام... کشیدن جیغ به کردم شروع اختیار بی یهو... ببینم و زندگیم ی
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 :گرفت قرار دستام روی گرمی دستای یهو... بکشم جیغ نذاشت دیگه هقم هق بین این... زدم زار و کشیدم

 ...خانم... خانم ؛

 :اومد بود آشنا که پسری صدای یهو... خواهرم حال به میزدم زار... میزدم زار

 ...کمک بیا الیاس:

 ...میره خون داره این از نزن زر افشین:

 :برداشت گوشم روی از و دستام ها دست اون

 خانم؟؟؟:

 :میشد اکو مغذم تو که بود کلمه یه فقط... دیدم رو آشنا و نگران و مشکی چشم دوتا که کردم باز و چشمام

 «افشین:»

 خونمون؟؟؟ اومدی که نیستی همونی تو هی هی هی:

 :اومد پسری داد صدای بدم جواب من که این قبل

 ...ماشین تو بذاریمش کن کمک بیا افشین:

 :گفتم و بلندشدم جام از سریع... الیاس کمک رفت و بلندشد سریع افشین

 

 ...و خواهرم کنید ول میکنین؟؟؟ کار چی دارین:

 .کنیم کمک خواهرت به میخوایم ما ببین ولی گالره یا گلناری نمیدونم: افشین

 :زدم داد

 .بهش زدین که بودین شماها... نمیخوام:

 :اومد پسری سرد صدای

 ...کنیم کمک بهتون بذار نزن اضافی حرف حاالم... نبود که عمد از:

 ...میکرد سرزنش و الیاس داشت که شنیدم و افشین صدای ولی... نگفتم چیزی دیگه
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 باز افشین...خـــدایـــا میاد؟؟؟ خواهرم سر بالیی چه حاال... نزنم داد باز که دندونام بین گذاشتم و دستم

 :اومد

 .باش زود... بشین بیا:

 پریشونش موهای تمیریخ اشکام که همونطور... پام رو گذاشتم و ناز ایل سر و ماشین تو نشستم سرعت به

 شده ایجاد تراش دستشم و گونه روی. میرفت خون داشت سرش از... زدم کنار و صورتش رو بود ریخته که

 :کرد خودشون جمع و حواسم پسرا صدای یهو... بود

 بیمارستان؟؟؟ ببرمش ها؟؟؟ کنم کار چی میگی:

 :گفتم بلندی صدای میگه؟؟؟با داره چی این

 ...میشه تلف داره خواهرم بیمارستان برید میگین؟؟؟ دارید چی:

 .میاره در و پدرمون میگیرمون پلیس. گواهی تو نه دارم قانونی سن من نه... خونه برو: الیاس

 .باباها و مامانا هم خونه: افشین

 .مملکت و قانون از بهتره:

 .بیمارستان برید میگید؟؟؟ دارید چی:

 :کرد نگاهم اینه تو از افشین

 .بیاد خانوادگیمون پزشک میزنم زنگ نباش نگران:

 ...رو شما خانوادگی پزشک:

 :زد داد الیاس

 ...نکن ناز انقدر میکنیم لطف بهت داریم وقتی:

 

 کاری؟؟ طلب تو دختر این به زدیم ما ها؟؟؟ میکنی کار چی داری الیاس: افشین

 .اومده در پدرمون میشم روانی دارم افشین:
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 .باشه دختره به حواسمون باید االن نداره ایرادی:

 تو... اوردم در گردنش ازتوی و اون سریع... زد برق طالش زنجیر یهو... دوختم ناز ایل به و اشکیم چشمای

 هر یادمه... من ناز های ماه بود نوشته دیگه یکی و ناز ایل بود نوشته التین به یکی... بود پالک دوتا زنجیرش

 ها زنجیر از یکی میکرد اش خفه داشت قرض وقتی پیش سال دچن کاوه ولی بودن جدا زنجیر یه تو کدومشون

 دومون هر... شد رو به رو ما ی سختانه سر مقاومت با ولی بفروشه رو ها پالک از یکی میخواست... فروخت رو

 اونا که باشه حواسمون باید... خودم گردن انداختم و زنجیر... داریم ها بند گردن این به نصبت خاصی احساس

 ...نفهمن و مون واقعی یها اسم

 :میزد آروم خیلی گرفتم و ناز ایل نبض

 ...میزنه آروم خیلی گلنار نبض:

 ...رسیدیم:

 به و شد پیاده ماشین از افتاده پایین سر با افشین... جلو اومدن ارشیا و مرد دوتا و خانم دوتا رسیدنمون با

 :گفتم گریه با... شدم پیاده اشینم از... شد اکو سرم تو خورد که سیلی صدای شدنش پیاده محض

 ...میزنه کند خواهرم نبض... کنه کمک یکی خدا رو تو:

 :گفت بود زده افشین به جانانه سیلی یک که خان پدرام

 ...میاد االن پزشک تو ببر رو دختره سپهر:

 ...تو رفت و ردک بلند و ناز ایل و اومد اقائه یکی اون... تو رفت افشین به کردن نگاه بدون حرفش این بعد

 :من سمت اومد هم ارشیا

 خوبی؟؟؟:

 که خانومی اون ی خیره های نگاه متوجه بین این تو بریم کرد کمکم اروم... بهش شدم خیره اشکی چشمای با

 ارشیا با... میگشت چیزی دنبال داشت انگار... سرما و غم از پر... بود جوری یه نگاهاش... شدم نمیشناختمش

 اشکام و نیاوردم طاقت باز ولی خوردم آب از کمی... داد بهم آبی لیوان اون و نشستم من و نهآشپزخو تو رفتیم
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 ...گریه زیر زدم و پوشوندم صورتم با و دستام... ریخت

 ...باش اروم... هی هی هی:

 :گفتم گریه میون

 ...نمیبخشم و خودم بیاد گلنار سر بالیی اگه چی؟؟؟ بیاد خواهرم سر بالیی اگه ارشیا:

 :کرد پاک و اشکام و برداشت صورتم روی از و دستام

 ...بشور و صورتت و دست پاشو... مبیشه خوب خواهرت حال گالره؟؟؟ چیه حرفا این:

 که بشینم خواستم دوباره از... شستم و صورتم و دست و شدم بلند جام از... داد امید بهم نگاهش تو صداقت

 :گفت اروم ارشیا... بود اشک رپ چشماش... بهم شده خیره زنه اون دیدم

 ...آنی خاله:

 :گرفت رو آنی های بازو و تو اومد هم خانم نیلوفر

 ...بریم بیا آنی:

 ..این.. این.. نیلو:

 ...بیا نگو چرند... آنی:

 ...شد داغون اعصابم... نمیگرفت ازم و نگاهش زنه

 ...خواهرش و دختر این چرنده؟؟ این:

 میزنی؟؟؟ یهچ حرفا این جان خاله: ارشیا

 :گفت ارشیا... بیرون رفت آشپزخونه از سریع و ریخت اشکاش زنه

 ...بشین بیا:

 :پرسیدم ارشیا به رو... نشستم

 میکنه؟؟ نگاهم جوری این خانم اون چرا:

 :انداخت باال ای شونه
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 .شدن گم که داشته دوقلو یه آنی خاله... دوقلویین اخه:

 ه؟؟؟؟کرد گم دوقلو... کردم نگاهش تعجب با

 ***شخص سوم***

 به شد خیره... کرد روشن را برق ایستاد که صاف... گذاشت تخت روی را او و برد اتاقی به را دخترک سپهر

 :گفت خود با و کرد اخمی... داشت او به نسبت خاصی احساس چرا نمیدانست... دخترک

 «شدی؟؟ هوایی دیدی دوقلو یک باز سپهر:»

 رفت جلو شد تمام اش مکالمه وقتی... میکند صحبت همراهش تلفن با دارد که دید را پدرام... شد خارج اتاق از

 :گفت و

 .بدم پسره این به حسابی مالی گوش یه باید. بریم ما بهتره:

 ...شده داغون اعصابم... کنم صحبت افشین با باید منم... میدونی صالح جور هر:

 اورا حال سپهر... شد خارج آشپزخانه از سرعت به آیناز لحظه همان و رفتند پایین ی طبقه به هم با سپهر و پدرام

 سپهر... میشدند گونه این همسان های دوقلو دیدن با دو هر پیش سال نوزده همان از درست... میکرد درک

 دخترانش کاش کرد دعا دل در میلیاردم بار برای و میریخت اشک آرام آیناز... کشید آغوش در را آیناز و رفت جلو

 ...بودند ششپی

 :گفت لبخند با دخترک به رو... بودند زدن حرف حال در دختر ان و ارشیا... رفت آشپزخانه داخل به پدرام

 ...مِ  خان میرسه االن پزشک:

 :داد جواب خونسرد هم او... دهد ادامه دخترک تا ماند منتظر پدرام

 ...گالره:

 از بود گالره حرف بودن دروغ نشانه که صدایی تا داد چکیکو تکان را سرش و زد ساده دختر ان به لبخندی پدرام

 .برد بود ان در ناز ایل که اتاقی به را او پدرام و رسید سر پزشک موقع همان... برود سرش

 ***الیاس***
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 .افشین شدیم بخت بد:

 :گفت و کشید بود خورده که سیلی جای به دستی افشین

 ...بشه ختم سیلی همین به کنه خدا:

 ...یشهنم که:

 ...نمیرفتیم و میکردیم گوش ارشیا حرف به کاش بگم باید تعجب کمال در:

 :شدم بلند جام از... انداختم باال ای شونه

 ...خونه برم ندارم جرات من:

 :گفت حرفم به توجه بی

 ...نمیبخشه رو ما وقت هیچ گالره چی؟؟؟ بیاد گلنار سر بالیی اگه:

 :کردم نگاهش چپ چپ

 .داره؟؟؟ تو برای سودی چه دختر یه شیدننیخ یا بخشیدم:

 :انداخت باال ای شونه

 طوری؟؟؟ این دخترا این به نسبت چرا الیاس:

 دعا. شدم ظاهر اشپزخونه توی و بستم و چشمام.... بهشون نداشتم حسی واقع در... انداختم باال ای شونه

 وجودم کل... لرزید قلبم که شدم خیره رهدخت به اخم با... بودن ارشیا و گالره ولی نباشه جا اون کسی کردم

 چشماش... من به بود شده خیره اشکیش ی ای فیروزه چشمای با که کردم نگاه دختره به حیرت با... لرزید

 :اومدم خودم به ارشیا صدای با... بود من چشمای مثل درست

 الیاس؟؟ میخواستی چیزی:

 :نگرفتم دختره از و نگاهم

 ...نه:

 :شد عصبی دختره



www.taakroman.ir  

 

  

 
45 

 

 )جلد سوم اتش افراز گمشده(صر موروثیعنا رمان

 Sanaz.mfکاربر انجمن تک رمان 

 

 ندیدی؟؟؟ ادم:

 ...پایین انداختم و سرم فقط و نگفتم چیزی جوابش در

*** 

 از دختره اخهاون. امشب بود نحسی شب چه. امشب کردیم غلطی چه. داشت برم ترس شدیم که خونه وارد

 :پیچید خونه تو بابا صدای که باال طبقه برم خواستم و انداختم پایین و سرم شد؟؟؟ سبز کجا

 .تاپ لپ٬ تبلت٬ گوشی:

 :کردم اعتراض... ندم و گوشیم ولی نخورم غذا حاضرم... نه وای

 ..بابـ:

 :گفت خشکی صدای با و حرفم وسط پرید

 .بیرون بری خونه از نداری حق هفته دو:

 ...ایـ آخه:

 .ببینی نداری حق هم وی تی:

 ...بابا:

 .بس و میخوری مایعات های غذا هفته تادو:

 :گفت مامان. جنس بد میکرد اضافه یکی تراضماع هر با. نکردم اعتراض دیگه

 .بیار و گفت پدرت که چیزایی تمام و الیاس باال برو:

 زلغ و بنفشه به بدم و گوشیم که این قبل. رفتم باال دوتا یکی ها پله از غمگین چشمایی و افتاده هایی شونه با

 تبلت... نشه شر زدن زنگ وقت یه هک کردم خاموش جا در گوشیمم. مسافرت میرم هفته دو واسه که دادم اس

 بابا تحویل همه و رفتم افتاده پایین های شونه با بازم. تبلت رو گذاشتم و گوشی و تاپ لپ رو گذاشتم و

 .باال طبقه رفتم و گفتم لب زیر بخیری شب... دادم

 ***ناز ایل***
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 :زدم خانم نیلوفر به خندی لب

 ....گذاشتی تموم سنگ هفته یه این تو. کردین ام شرمنده خدا به:

 :نداشت بودم نچشیده حاال تا که مادری محبته از کم که کشید موهام به دستی

 .داری و وضعیت این االن تو که منه پسره تقصیر همش. دخترم باشم شرمنده باید من:

 و بلندشد جاش از خانم نیلو.اینجاییم امون نمونه پدر بخاطر که کاریخانم کجای. نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 :تو اومد الناز اون بعد. رفت

 گلی؟؟؟ چطوری:

 :خندیدم

 .گلیِ  خوبم:

 :گفت رفته هم تو ی قیافه با و کنارم نشست

 ....نه گلیِ  ولی قشنگه گلیُ  ایی:

 حلقه هام پهلو دور و دستاش و پذیرفت مشتاق اونم... کردم بغلش اختیار بی و زدم نمکش با قیافه به لبخندی

 :کرد

 ...الی سالمی که المح خوش:

 .نذاشتی تنهام که مرسی... خواهری بزنم و حرف این باید من:

 :گفت داری بغض صدای با یهو. بوسیدم و موهاش روی

 .گردم بر مرتیکه اون خونه به نیستم حاضر دیگه من بریم؟؟؟؟ کجا کنیم؟؟؟ کار چی حاال ایلی:

 ...بشن مطلع ما بودن زنده از دارن حق ااون. مون اصلی پدر و مادر دنبال بریم اینم فکر تو:

 :شد وارد حال سر و شاد ارشیا بعدش و خورد در به ای تقه

 ...دو شماره ای افسانه های دوقلو بر سالم:

 :خندیدم
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 دو؟؟؟ شماره چرا حاال. سالم:

 :گفت رفته هم تو ای قیافه با و تخت پایین نشست

 .دننش پیدا هنوز که آنین خاله دخترای یکش شماره:

 :گفت و اومد بیرون بغلم تو از اروم الناز

 کرده؟؟؟ گم رو اونا ساله چند:

 بازی حکم یکم هستین کردم خراب شیک خیلی و امتحانم یه و اومدم مدرسه از االن همین من... خیال بی:

 ...کنیم

 :گفتیم بودیم بازی این پایه که الی و من

 ...کله با:

 :خندید ارشیا

 ...میشینم پایین همین من بشین باال همون تو رهگال... هماهنگ بابا:

 به مینداختیم تخت رو هم ها برگه و دوتا ما به رو تخت رو الی و نشست تخت پایین ارشیا ترتیب این به و

 ...من راحتی خاطر

 :میکردم نگاهشون لبخند با منم و بود جیغ جیغ حال در هم الی و داشت خبیث لبخند ارشیا. بعد ساعت نیم

 کارته؟؟؟ تو کلکی چه ارشیا بگو و ستشرا:

 چیه؟؟؟ من تقصیر بابا. تو جونه به هیچی:

 ...داری خبر هام برگه ی همه از انگار اخه:

 :شد بلند و خندید ارشیا

 .من واسه هنوز کوچولویی:

 :کشید جیغ حرص با الناز

 کوچولو؟؟ بگی بهم میکنی جرات چطور بزرگترم تو از سال سه من:
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 :پرسید تعجب با... تو اومد افشین که بیرون بره خواست هخند با ارشیا

 میکنی؟؟؟ کار چی جا این تو:

 :گفت خسته قیافه با افشین

 .دانشگاه برم دارم حق فقط... تحریمم تو:

 :خنده زیر زد پق ارشیا

 .نرید گفتم که من. حقته:

 :ارشیا کله پس زد یکی

 .بشنوم چیزی تو از مونده فقط. گمشو برو:

 :گفت من به رو افشین... رفت و کرد درازی زبون ارشیا

 .گلنار ام شرمنده واقعا:

 .کردی کمک که ممنون. نداره ایرادی:

 نداری؟ الزم چیزی. داری اختیار:

 :اشزدم شرمنده قیافه به لبخندی

 ...ممنون کرده لطف بهم کافی اندازه به مادرت:

 ***شخص سوم***

 بادی... آب ای قطره از عاری. کویر و بود کویر میکرد کار چشم تا... بود ردهک احاته را جا همه سوزان و داغ آفتاب

 اندکی پس... آورد باال را دستانش و بست را چشمانش... میکرد اذیت را چشمانش داشت شن خود همراه که

 شعله آن از گوی اولین... دید خود مقابل در گوی چهار کرد باز که را چشمانش. رفت فرو سکوت در بیابان وقت

 طوفانی ماننده سومین و میریخت زمین بر شن این از و بود سنگ ای تکه ماننده دومین و میزد بیرون آتش های

 ...میشد جاری قطراتی ان از که بود آبی گوی آخرین و چهارمین و میچرخید خود دور به هی که بود کوچک

 همه آخر در و نزدیک هم به را بود گانه چهار صرعنا های نشانه که را گوی چهار و آورد باال را دستانش آمیتیس
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 های قدرت تمام وارث تصویر باالخره و میشد تر شفاف و شفاف گوی. کرد تبدیل ای شیشه گوی به و کرد هم در

 :گفت پسر ان دیدن از متحیر آمیتیس... شد نمایان ان در آمیتیس

 منه؟؟؟ های قدرت وارث این:

 تمام باید حال و داشت تسلط عناصر چهار به که بود ای کننده کنترل تنها او. گرفت فرا را وجودش تمام نگرانی

 بدهد؟؟؟؟ او به را هایش قدرت

 دل در موقع ان ولی شوم خود های قدرت وارث متوجه میتوانست او که بود این آرمیال از آمیتیس برتری تنها

 .نمیشد متوجه وقت هیچ کاش کرد دعا

 .بود نگران. کشید آهی

 یک او های قدرت وارث اما... کرد می گذار وا وارثش به را هایش قدرت باید و میشد ضعیف داشت گردی او

 :کشید آه هم باز... هاشه خوشگذرونی پی هنوز که بچه یه. بود بچه

 ...کرد نمیشه کاریش دیگه:

 بدی درد و شد تیکه ارهز گوی... زد زمین به خود پای روی به رو و گرفت دست در را بود معلق هوا در که را گوی

 او اما داشت زیادی درد... شد جدا زمین از پاهایش و شد درختشان بدنش... آمد وجود به وجودش کل در

 .گرفت قرار زمین روی جان نیمه آمیتیس و رفتند ها نور کم کم... نمیزد فریادی

 ***الیاس***

 بعد. پایین رفتم و شدم بلند جام از... یدمد که بود نحسی خواب چه این... لعنتی اه... پریدم خواب از یهو

 :بودن سرد باهام بابا و مامان هنوز پیش هفته یه اتفاق

 نمیباشد؟؟ دسترس در من نظر مورد مشترک بابا؟؟؟؟ مامان؟؟؟:

 تصمیم همین واسه بود هم ام گشنمه و بود شش ساعت... خونه آشپز تو رفتم و شدم خیال بی. نیومد صدایی

 کردم غلطی چه... بخورم چیزی ندارم حق که اومد یادم کردم باز که و یخچال در. بخورم مشت نهعصرو یه گرفتم

 ولی نبود کسی... هال تو رفتم و بستم و یخچال در سرعت به... اومد تند های قدم صدای یهو... شب اون
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 :زدم داد... میشد تر بلند هم لحظه هر و بود تند هم و میومد ها قدم صدای

 اس؟؟؟ ونهخ تو کی:

 ها قدم صدای دوباره از... بودم نکرده روشن هم المپ یه خر منه و بود تاریک هوا...شد قطع ها قدم صدای

 :زدم داد... ببینم رو طالییش موهای تونستم و نبود تند... کرد عبور خونه سمت اون از سیاه سایه یه و اومد

 هستی؟؟؟ کی تو... جات سر واستا:

 نمیتونستم و میچرخید پذیرایی دور هی بلندش طالیی موهای با دختره... کردم روشن اروه المپ و پریدم سریع

 :زمین رو افتاد و نامرئی دیوار یه به خورد دختره انگار یهو که بگیرمش خواستم شدم عصبی... ببینمش

 .خدایا آخ:

 و گرفتم لباسش یغه از و دختره سمت رفتم سریع... کرد ایجاد لبم روی کجی لبخند قشنگش و نازک صدای

 سبز های رگه با ای سورمه چشمای... شد الل زبونم اش قیافه دیدن با که بزنم داد خواستم... کردم بلندش

 نفس نفس و بود شده سرخ زیاد های دویدن بخاطر سفیدش پوست... بود شده درخشان اشک از اش یشمی

 ترسونش چشمای به و اومدم خودم به صداش اب... بود پوشونده رو پیشونیش روی موهاش های چتری... میزد

 :شدم خیره

 نشدم شما خونه وارد اجازه بی من خدا به. اینجام دیدم یهو شدم بیدار خواب از. نیست من تقصیر خدا به:

 ...اقا

 :کردم ول رو اش یغه... باشه تر کوچیک من از میخورد بهش

 جا؟؟؟ این اومدی چطور هستی؟؟؟ کی تو:

 ...اینجا اومدم طوری چه نمیدونم ودممخ. تیباست اسمم:

 از و کردم باز و اتاقم در.... اتاقم سمت رفتم سرعت به و گرفتم رو تیبا دست ناخداگاه... اومد در صدای یهو

 :گفت هم در قیافه با... کردم ول و دستش... کردم قفل سمت اون

 !!داغی چقدر:
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 :گفتم و شدم خیال یب... میگفت راست... پیشونیم رو گذاشتم دست تعحب با

 اینجا؟؟؟ اومدی که شد چی:

 :انداخت باال ای شونه

 .اینجام دیدم که بودم شوک تو هنوز شدم بیدار وقتی و دیدم کابوس... نمیدونم:

 :پرسیدم تعجب با

 دیدی؟؟؟ خواب:

 ...بود تر واضح خواب از ولی... ولی... اره:

 بود؟؟ خوابی چه:

 :شد خیره بهم

 .نمیدونم:

 :گفتم خشم با و شدم نزدیک بهش قدم یه

 گذاشتی؟؟؟ کار سر و من... دیدی چی نمیدونی میگی بعد بود تر واضح خواب از میگی:

 :ترسید

 ...میزد حرف باهام داشت که زن یه... بود زن یه... نه نه نه:

 میزد؟؟؟ حرف تو با داشت:

 :گفت گیجی با

 ...چی وارث نمیدونم. ..وارثی تو میگفت... خودش با یا بود من با نمیدونم:

 :پرسیدم شک با

 جنی؟؟؟ یه تو:

 :زدم پوزخند... کرد نگاهم ترس با

 ...جنم نیمه خودم نترس:
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 :اومد مامان صدای یهو

 ...پایین بیا.... الیاااااس:

 کیه؟؟؟ دیگه الیاس ها؟؟؟:

 ...باش اینجا شب نیمه ولی برو االن تو ببین... جان فضول محله سر بقال:

 ...خدا رو تو الخی بی وای:

 :کردم اخمی

 ...دیگه برو بدو... گفتم که همین:

 .میکنه لهم تینوش البته... بابا خوب خیلی:

 کیه؟؟؟ تینوش:

 .فعال. برم من... داداشم:

 :پایین رفتم و شدم خارج اتاق از سریع... شد غیب و بست و چشماش

 بودین؟؟؟ کجا مامان سالم:

 ...کمک بیا. خرید:

 ***شخص سوم***

 ...سوخت زبانش که بخورد خواست و برداشت را چایی گیجی با آمیتیس... گرفت اش خاله مقابل را چایی آرام

 :گفت درد با

 ...سوختم:

 

 :گفت شک با آرمیال... شدن خیره او به تعجب با همه

 گفتی؟؟؟ چی... آمیتیس:

 است افزار آتش یک خود که او بود مکنم غیر زیرا میکردن نگاه او به تعجب با همه... کرد نگاه جمع به آمیتیس
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 :گفت آرش... بسوزد

 کردی؟؟؟ کار چی آمی:

 :گرفت دستاش تو و سرش آمیتیس

 ...کردم واگذار و هام قدرت:

 :گفت خشم با آرمیال... گفت بلندی«  هـــی»  آرام

 .بود زود هنوز چرا؟؟؟:

 ...نداشتم و توانش دیگه من... نبود زود... نه:

 بود؟؟؟ کی ثوار حاال: پارا

 هم ارش و پارا پسر و دختر دارا و تارا حتی بقبه کنجکاو های نگاه از... بگوید چه ماند... شدن خیره او به همه

 :گفت و شد بلند جمع ترک قصد به جایش از... شد متنفر

 ...ندونید بهتر:

 ...کنه پیدا بروز هم من وارث های قدرت ممکنه کارت این با... آمی: ارمیال

 :زد پوزخندی یسامیت

 ....بهتر چه:

 ...کرد ترک را جمع ان و

*** 

 قرار در چهارچوب در نگران تینوش و شد باز شدت به اتاق در ورودش محض به... شد ظاهر خود اتاق در تیبا

 :گرفت

 نمیدی؟؟؟ جواب میکنم صدات چی هر چرا:

 ...بیرون میومدم داشتم... ببخشید... چیزه:

 ...ترسیدم... دیوونه:
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 هنوز... رفت اش ساله پنج خواهر اتاق به و شد خارج اتاق از او سر پشت هم تیبا. شد خارج اتاق از تینوش

 :کرد نوازش اورا ارام و نشست کنارش. بود خواب

 بشی؟؟؟ بیدار نمیخوای خوشکلم؟؟؟ اجی تلناز؟؟؟:

 :داد پاسخ خواب گیجی با اش بچگانه لحن با

 ...بخوابم بذال تیبا نیمیخوام:

 نمی یاد به اگر مطمنن آورد بیاد خوابشرا کرد سعی و بازگشت اتاقش به... خاست بر جای از و زد لبخندی تیبا

 کم کسی مقابل که نبود دختری او. میترسد انقدر پسرک ان از چرا نمیدانست. میکرد اش چاره بی الیاس آورد

 از هم بود خورد خودش دست از هم اعصابش... حاال اما بگو او به میخواد دلش چه هر کسی بگذارد و بیاورد

 ...محل سر بقال بگوید است بهتر... هه... الیاس دست

 :امد خودش به تیبا ناگهان

 بده؟؟؟ دستور من به که باشه کی خر اون اصال برماونجا؟؟؟ باید چی برای من اصال:

 بازی از بچگی از... بود پدرش با دنکر بازی حال در که دید را تینوش... رفت بیرون به و شد بلند جایش از عصبی

 وارد تا اما کند کمک مادرش به تا رفت خانه آشپز به... بود هیجان پر بازی عاشق همیشه و بود متنفر شطرنج

 ...خواندن درس به کرد شروع و برگشت اتاقش به دو به... افتاد اش دینی امتحان یاد به شد آشپزخانه

 ***الناز***

 و نیلو. دانشگاه افشین. بود مدرسه ارشیا... بودم کشیده دراز بودن گذاشته اختیارم در که اتاقی تو کار بی

 دارو خاطر به خواهرم چاره بی... رفتم ناز ایل اتاق به و شدم بلند جام از. فعالن چه اینام... وکالت دفتر هم پدرام

 ...دیدم مبل روی رو زن اون که رفتم خونه آشپز سمت به... خوابه اوقات بیشتر میدن بهش هی که هایی

 :گفتم سردی لحن با و کردم اخمی... آنی

 .سالم:
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 :خوابه کنم فکر... بود گذاشته مبل گاه تکیه رو و سرش... نداد جواب

 ...نیستم خواب:

 جواب ادب بی میکنم؟؟؟ فکر چی به دارم من شد متوجه کجا از این... کردم نگاه بهش تعجب با... ترکید زهرم

 فهمید کجا از واقعا این.... هی هی هی... میفهمه خانم خوابه میکنم فکر این به بعد نمیگه زدم داد هک و سالمم

 میکنم؟؟؟ فکر بیداریش یا خواب به دارم من

 :بود قرمز ابیش چشمای... کرد باز و چشماش و زد پوزخندی زنه

 ...برسی کارت به بری کردن فکر همه این جای به بهتره:

 :پرسیدم لکنت با

 فهمیدی؟؟؟ کجا از تو.. تـ:

 :انداخت باال ای شونه

 ...فکره فقط اش نشونه خوب... من به شدی خیره ساعته نیم:

 :اومد آنی صدای که باال برم خواستم... خوردم ابی و رفتم آشپزخونه سمت به... کردم پوفی

 اینجایید؟؟؟ کی تا:

 بریم؟؟؟ کجا ما بشه خوب ایلی وقتی.. .میترسیدم ازش که بود چیزی همون این... کردم نگاه بهش

 :گفت میرفت ور موبایلش با داشت که زنه

 بدی؟؟؟ جواب نمیخوای:

 ...بشه خوب گلنار وقت هر:

 مبرگردی باید شایدم نه یا... بگردم خونه یه دنبال باید نه نه نه... بگردم شغل یک دنبال باید... باال رفتم سریع

 ام گونه روی های اشک... کنم کار چی باید نمیدونم... نمیدونم... کشیدم و موهام و زمین رو نشستم... خونه

 ...کنم خالی و خودم میتونم فقط االن کرد حالی بهم

 ***الیاس***
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 :گفت و نشست کنارم اومد نوید

 ...خاموشه کال نمیداری؟؟ بر میزنم زنگ گوشیت به چی هر چرا:

 :گفتم ای خسته صدای با و کردم پوفی

 ...تحریمم تو باز:

 :اومد پوزخندی صدای

 در دخترات دوست با چطوری راستی میگیره؟؟؟ ازت و گوشیت تنبیه واسه بابات دخترا مثل... الهی:

 ارتباطی؟؟؟

 :گفت ترس با نوید

 ...نکن درست شر برو شایان:

 کوچولو؟؟؟ بچه سننه رو تو:

 :گفتم شایان به رو... عقب به برگشتم و شدم بلند جام از

 با خودم برای خودم شخصیت چون چرا؟؟؟ میدونی.. نداره ایراد کن توهین میخواد دلت چقدر هر من به:

 توهین نوید به نداری حق ولی... بقیه بابای گور ام بقیه برای...نیستی مالی میدونم. نمیشه خراب هایتو توهین

 ..کنی

 :زد ای قه قه

 ...کنه اعدف گربه مقابل در جوجه از جوجه دیدی حاال تا ها بچه:

 :گفتم...زدم خندی نیش

 ..بندازی پنگال میتونی فقط گربه یه حد در میدونی خودت خوبه:

 :شد شدنشون پخش باعث همین و کنار زد و راهش سر های صندلی تمام روانی... ایستاد رو به رو و اومد

 گفتی؟؟ چی:

 ...شنوفتیِ  که همون:
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 :گفت و گرفت رو ام یغه خشم با

 ...زدی من به حرفی همچین کردی غلط تو بگم اطالعت محض رنگی چشم ولسوس بچه ببشین:

 :گفتم و زدم پوزخند ترسی بدون

 ..داد فحش بهش حتی نداره لیاقت ای زنجیره دیوونه یه میگی راست میبینم میکنم فکر که حاال:

 زدم پوزخندی... دش خون پر دهنم و شد پاره لبم گوشه... دهنم تو زد محکم مشت یه و شد طاق طاقتش دیگه

 :گفتم و

 ...بزن دیگه یکی شدی سیر جونت از اگه:

 و زدم اش زده بهت قیایه به پوزخندی... نخورد هم اینچی نیم تکون یک صورتم ولی ام گونه تو خورد یکی جا در

 مکرد پرتش و گرفتم لباسش از و شدم اش یغه گرفتن خیال بی همین واسه بود تر بلند ازم قدش... جلو رفتم

 :کرد سیخ تنم به مو صدایی یهو... زمین رو افتاد بعد و دیوار به خورد محکم... دیوار سمت

 بود؟؟؟ تو کار فرهمند خبره؟؟؟ چه اینجا:

 ...تحریم باز نه وای

*** 

 افتضاح های نمره بقیه با فیزیکیش دعواهای... شده تحمل قابل غیر پسر این های کار فرهمند اقای: مدیر

 والغیر میدیم دیگه فرصت یه فقط بهش من... خودش از تر سن کم های بچه اذیت ها معلم انداختن دست

 ...اخراج

 در که اولی سال های بچه دیدن با... شدم خیره بیرون به گرفتم مدیر ی نشسته خون به چشمای از و نگاهم

 زیر مسطا وسط اون و یرفتمم بود نگرفته و من مدیر اگه... نشست لبم رو لبخندی بودن کردن بازی فوتبال حال

 تو پدرش و شکسته سر شایانه... بیرون رفتم بیرون میرفت داشت که بابا با و اومدم خودم به... مینداختم لنگی

 باباش و بابا که حیف ولی پیشی چطوری بگم میخواست دلم... زدم شایان به پوزخندی... بودن ایستاده سالن

 :پرسید و اومد جلو نوید... بودن دادنم قورت حال در
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 الیاس؟؟؟ شد چی:

 :گفتم حوصله بی و انداختم باال ای شونه

 ...همیشگی چرت های حرف هیچی:

 :گفت خشکی صدای با بابا

 ..خونه بیای زود... رفتم من:

 .خدافظ:

 نوید با... میکردن نگاهم ترس با ها بچه ی همه گرفت خندم... کالس تو رفتیم نوید با... رفت و نداد و جوابم

 :پرسید نوید... نشستیم جامون سر

 شده؟؟؟ چی داغونی بد بدم تشخیص میتونم دوستی سال شش بعد:

 ...افتاده اتفاقی یه دیروز:

 :کردم اضافه اخرم. تیبا دختره اون با مالقاتم کردن تعریف به کردم شروع

 ...بودم منتظر صبح تا... نیومد شب نیمه:

 ...میکنه زندگی کجا میپرسیدی ازش کاش:

 ...کاش:

 ***ناز ایل***

 کردن شونه به کردم شروع و برداشتم رو شونه... نشستم توالت میز روی به رو صندلی روی و شدم بلند جام از

 که زنی به ترس با... کردم احساس گلوم رو و تیزی و سرد چیز بالفاصله و شد ظاهر پشتم یکی یهو... موهام

 ...شدم خیره گلوم رو بود گذاشته چاقو

 :گفت... بود نفرت از پر درخشانش ابی شمایچ

 هستم؟؟؟؟ کی من میدونی:

 :داد بیشتری فشار... نگفتم چیزی
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 من... کرد زهر و زندگیم پدرت که کسیم همون من... کردن نابود و زندگیم که کسیم همون من...  صبام من:

 ...کرد خودش با ازدواج به مجبور و من کاوه که کسیم همون

 :زد داد... کردم حس و گردنم شدن زخم کم کم... میکرد بیشتر و فشار لحظه هر اخه ...اومد دردم

 ...بشه زهر باید هم تو زندگی... بمونی پدرت پیش تو نذارم تا اومدم من حاال و... زدم فلک همون من:

 از ثانیه از یکسر در... کرد ایجاد گلوم روی عمیقی زخم... کشید و دستش و داد فشار رو چاقو حرفش پایان با

 ...ولی گلوم روی گذاشتم و دستام... میکشیدم نفس زور به... زمین رو افتادم... شد غیب اتاق تو

 شن فقط جاش به... نبود خون قطره یه حتی از اثری... کردم نیگاه میومد زخم جای از که هایی شن به بهت با

 فریاد و بهم زد محکمی سیلی... ترسیدم... بود اوهک... شد کشیده موهام یهو باز... میومد زخمم جای از که بود

 :کشید

 رفتین؟؟؟؟ خونه از کی اجازه به:

 که بود شن فقط ولی کردم حس و سرم زخمشدن بازم... تخت تیزی به خورد سرم و شدم پرت زد که سیلی با

 و شد تموم طاقتم.. .کوبوند دیوار توی محکم و من... کرد بلندم و گرفت موهام از. اومد جلو کاوه... میومد

 :نالیدم... شد سرازیر اشکام

 ...تقصیرم بی من... نکن... تقصیرم بی من:

 خواب از و کشید جیغی اینه به بخورم که این قبل... اینه سمت کرد پرت و من و گرفت موهام از باز کاوه

 که بود جایی تنها خواهرم وشآغ... آغوشش تو بندازم و خودم تونستم فقط الناز نگران ی چهره دیدن با... پریدم

 ...بود شده تند هام نفس... میکردم آرامش احساس

 ...برم قربونت باش اروم... خواهری باش اروم شد؟؟؟ چی ایلی:

 گلوم به دستی سریع گلو؟؟؟... گلوم و گردنم به بود چسبیده و بود شده خیس موهام و بودم کرده سرد عرق

 :شد باز اتاق در یهو... نمیکردم حس و دردی هیچ... بود سالم کشیدم

 شده؟؟؟ چی گالره:
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 :شنیدم و صداش و کردم مخفی الناز سینه تو و سرم

 ...دیده کابوس گلنار... فقط هیچی:

 خوبه؟؟ حالش... اها: نیلوفر

 ...شدیم شما مزاحم شرمنده... اره:

 ...کن صدام داشتی کاری اگه... گلم نداره ایرادی:

 ..چشم:

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس... بیرون رفت اتاق از خانم نیلوفر

 ...ترسیدم خیلی الی:

 :فشورد خودش به و من

 ...کنارتم من االن... عزیزم نباش نگران:

 :نبووووود... کشیدم گلوم به دستی... شدم چیزی یه یاد یهو

 ...گردنبندم الی:

 :بدم ادامه نذاشت

 ...کردم جدا ازت تصادف شب... منه گردن تو:

 :گفتم که بره خواست و شد بلند جاش از الناز

 ...میبره خوابم سخت تو بدون شبا... نرو الی:

 :خزید بغلم تو اومد و کرد خاموش و برق رفت مکث بدون

 ...طور همین منم:

 ...بود کسم همه خواهرم... نشست لبم روی لبخندی

 ***شخص سوم***

 آرش و هامون... بود شده غیب بود رفته که روز همان از آمیتیس... میکرد طی را خانه ارض و طول نگران آرمیال
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 به همه گفت و زد زنگ نیلو و آیناز به و شد طاق طاقتش آخر از... دریغ اما میگشتند دنبالش به همه آرام و

 و سپهر پارا، و آرش ساعت نیم از کمتر در... هستند شدن جمع حال در همه کم کم حاال و... بروند ها آن عمارت

 نگران ی چهره به بودند شده خیره و بودند عمارت در همسرش بهنام و آرام سحر، و پرهام نیلوفر، و پدرام ،آیناز

 :گفت آرام و گذاشت او دست روی را دستش خسرو... آرمیال

 ...بگو آرمیال:

 :گفت آخر در و انداخت افراد تک تک به نگاه آرمیال

 ...کرده واگذار و هاش قدرت آمیتیس:

 :داد ادامه... نیامد کسی از صدایی

 ...زد غیبش هم بعد به اون از:

 چی؟؟؟ یعنی: سپهر

 داره؟؟؟ بدی چه واگذر و هاش قدرت که این خوب: پدرام

 ...باشه بوده الیقی نا فرد ممکنه: خسرو

 ...بوده کی وارثش بفهمه میتونه استاد: آیناز

 .نگفت ما به هیچی ولی آره: آرام

 ...میشد کاسته اش انرژی از خیلی... نداشت و هاش قدرت نگهداری یتوانای دیگه مامان: هامون

 :گفت خشم با آرمیال

 ....بگه ما به میتونست ولی:

 آرام همیشان... بودند نشسته خانواده از دور ای گوشه در دارا و الیاس و ارشیا و افشین... شدند ساکت همه

 ..افتاد صبح اتفاق یاد به آرمیال های حرف با... الیاس اال بودنند

 ***روز همان صبح*الیاس***

 شامپو اومد یادم یهو... اتاق توی حموم رفتم و برداشتم لباس میزدم و مت و پت آهنگ که طور همون
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 زیر به اخم با... اومد وجود به بدی احساس پام زیر ولی کمد سمت برگشتم سریع... نداشتم بر و مخصوصم

 دیوار به و رفتم عقب عقب... ریزه سنگ حتی و ماسه و شن از بود پر تاقا کف... کردم کپ که کردم نگاه پاهام

 دیدیم... کردم نگاه بهش و گرفتم فاصله دیوار از سریع... دیوار تو میرم فرو دارم کردم حس ناگهان... زدم تکیه

 ...لرزش به کردن شروع اتاق کف ها سنگ و ها شن ی همه یهو... تو رفته باشم من که انسان یه رد دقیقا

 ...پام زیر رفتن و اومدن من سمت به همشون

 روی رد اون و نبود شن از اثری اتاق تو ثانیه چند از کمتر در کنم بلند پام نکردم جرئت ولی کردم قلقلک احساس

 ...بود رفته بین از هم دیوار

 دیگه زدم توهم اگه که دمکر باز آخر تا و سرد آب... کردم قفل تو از و درش و حمام تو کردم پرت و خودم سریع

 ...بزنم توهمات این از بکنم غلط

 ...کردم باز ته تا و داغ آب شیر و بستم و سرد آب شیر عصبی... نکردم سرمایی احساس هیچ گذشت ثانیه چند

 هیچ من ولی شده پر آب بخار از حمام که دیدم و رفتم کنار آب شیر زیر از... نکردم حس گرمایی هیچ بازم و

 ...نمیکردم حس رو گرمایی

 ***حال*شخص سوم***

 فکر حتی دیگر آب دمای نکردن حس اتفاق آن با اما هست پدرش قدرت وارث او شاید میکرد فکر اوایل الیاس

 :آرمیال های حرف به سپارد گوش هم باز الیاس... است پدرش های قدرت وارث او که نکرد هم را این

 خیلی خیلی گانه چهار عناصر کردن کنترل... بیاد بر دستش از کار خیلی ممکن باشه الیق نا فرد اون واقعا اگه:

 ...حساسه ها این از بیشتر

 :پرسید کنجکاوی با دارا... شد بلند جایش از... میشد نگران دل بیشتر و بیشتر لحظه هر الیاس

 بری؟؟؟ میخوای کجا:

 :داد جواب سردی لحن با

 ...رفت سر ام حوصله:
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 اخمی بود او ی حافظه خواندن حال در و بود شده خیره پسرش به اول از که آیناز... شد بغی حرف این از بعد

 ...شد غیب جمع آن از هم او و کرد

 ***الیاس***

 :گفت خشم با و شد ظاهر اتاقم تو مامان لحظه همون... تختم رو انداختم و خودم

 نگفتی؟؟؟ من به هیچی چرا:

 :پرسیدم ترس با و نشستم سریع

 مامان؟؟؟ یگیم چی:

 :کنارم نشست و کنه حفظ و خونسردیش کرد سعی

 نگفتی؟؟؟؟ من به و صبح اتفاق و مدرسه تو اتفاق اون چرا:

 ...خونده رو ام حافظه مامان... کنم انکار نمیشد

 :گفتم ناراحتی با

 !!میوفته برام داره عجیبی اتفاقات خواب اون از بعد:

 خواب؟؟؟؟:

 تعریف هم رو تیبا قضیه شک با بعدشم... کردم تعریف مامان برای و خوابم و ادمد تکون تایید نشونه به سرم

 :گفت اخم با مامان... کردم

 ندونستی؟؟؟ محرم و پدرت و من چرا میکنی؟؟؟ مخفی من از و چیز همه چرا:

 ...میترسیدم کن باور مامان:

 افتاده؟؟ برات اتفاقات چه دیگه:

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 رو باد صدای بیرون میرم وقتی... شده زیاد خیلی قدرتم... نمیکنم حس و آب دمای... دارم تب اوقات تربیش:

 ...میشنوم واضح خیلی
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 :گفت و مالوند و چشماش مامان

 ...باشی استاد های قدرت وارث تو امیدوارم:

 :اومد صدایی یهو

 ...هست و:

 اونم؟؟؟؟ های قدرت وارث من... کردم نگاه آمیتیس به بهت با

 ***الناز***

 کنیم؟؟؟؟ کار چی حاال خوب:

 ..کجاست ارشیا های پاستور ببین... نمیدونم: ایلی

 دشت درن ی خونه این توی رو غریبه دختر دوتا خرایینَ  عجب اینام... میگما... نمیده حال نفره دو بازی پاستور:

 ..رفتن کردن ول

 ...الیک بیگ:

 :گرفتم بود قیمتی ظروف از پر که دکوری از و نگاهم

 ...پوکید حوصلم ایلی واقعا نه:

 

 ...تو می:

 ..شده دان انگلیسی ما واسه چه... مار زهر:

 :گفت و شد جدی اش قیافه یهو... خندید

 کنیم؟؟؟ کار چی نظرت به الی:

 !!خونه گردیم بر:

 ...جهنم اون به گردم بر که نکشیدم بختی بد همه این:

 :گفتم و نشستم مبل روی رفتم
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 ...نمیدونم:

 :اومد دختری ی ناله صدای... شد پرت یکی انگار... اومد صدایی یهو

 ...کردی روانیم خدایا:

 من بود دکور که جایی همون دقیقا... مبل پشت از اونم... میومد ناله صدای هنوز... شدم بلند جام از تعجب با

 گرفته و پاش... دیدم طالیی موهای با خترید که سمت اون رفتم صدا و سر بی... میکردم نگاه و دکور داشتم

 دیدم که ناز ایل سمت برگشتم ترس با... شد گرد چشمام... شد غیب دختره یهو... بود خورد ضربه کنم فکر بود

 نشسته مبل روی... طالیی مو دختر همون به رسیدم و کردم دنبال و نگاهش رد... جا یه به شده خیره بهت با

 :پرسید ترس با ناز ایل... کنم فرار یا بکشم غجی بودم مونده... بود

 هستی؟؟؟ کی تو:

 :گفت بلند و گفت لب زیر لعنتی... دید مارو تازه انگار و کرد بلند و سرش دختره

 ...نشدم اتون خونه وارد عمد از خودم جونه به:

 :پرسیدیم دو هر ایلی و من آن یه در

 شدی؟؟؟ غیب مبل پشت از چطور:

 شدی؟؟؟ رظاه جا اون چطور:

 :زد داد یهو و کرد نگاه بهمون بهت با دختر

 ..و اون:

 اش خالی جای با کردیم نگاه اون قبلی جای به وقتی ندیدیم هیچی و کردیم نگاه میگفت که جایی به دومون هر

 :پرسید ناز الی... شدیم رو به رو

 ...خوابم باز من بگو الی:

 

 ...نیستیم متاسفانه:
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 :پرسیدم و ناز ایل بغل تو کردم پرت و خودم... کشیدن جیغ به ردیمک شروع دو هر آن یه در

 بود؟؟؟؟ عجیب انقدر اش قیافه چرا بود؟؟؟ چی دیگه اون:

*** 

 :گفت انزجال حالت با ناز ایل

 ...بریم جا این از باید الی پاشو... پاشو میوفته برامون عجیبی اتفاقات خونه این تو اومدیم وقتی از:

 کجا؟؟؟ ولی:

 ...جا این اال جا ره:

 کمک ناز ایل به... پایین رفتم و کردم عوض لباس و برداشتم و هامون کوله و باال رفتم و شدم بلند جام از سریع

 ...بیرون رفتیم خونه اون از هم با بعدش کنه عوض و هاش لباس کردم

 ***ارشیا***

 کنترل و عناصر تمام میتونه که کسیه الیاس االن یعنی میگه؟؟؟ داره چی... کردم نگاه ایناز خاله به گیجی با

 ...این به نه نمیکنه پیدا بروز باشیم داشته باید که هایی قدرت که ما به نه... دکی چرا؟؟؟؟ آخه بکنه؟؟؟؟

 عکس به درست... خوردنه آب برم بخوام اگه... خونه برم میگه شیطونه... دستشویی رفتم و شدم بلند جام از

 ...کاملیم جن یک دو هر افشین و من ولی نیستن جن کدومشون هیچ... نمیتونن ها اون... پدرم و مادر

 دارم... بگم مامان به باشه یادم... آب حرکت... افتاد نحس اتفاق اون باز که بشورم و صورتم و دست و خواستم

 میخواستن همه آخه شدم خوشحال... اومدم بیرون دستشویی از کوفتیه؟؟؟ چه دیگه این آخه میشم روانی

 :گفتم و ایستادم افشین کنار... برن

 بریم؟؟:

 ...جاییم این ناهار ما:

 ...نمیده حال اصال نیستن هم تارا و سارا... ندارم حوصله اصال... نه خدایا واااای

 ...میان االن تارا و سارا:
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 :گفتم افشین به رو اخم با

 

 ...بخونی و من ذهن هی تو نمیشه این بر دلیل کنم درست خودم برای ذهنی حفاظ نمیتونم من که این:

 ..کنی درست بتونی کن سعی.. کوچولو داداش دیگه خری خوب:

 افشین و کنم درست ذهنی حفاظ نمتونم بودنم ضعیف و کم سن بخاطر... مبل رو انداختم و خودم و کردم پوفی

 و سارا گفت که افتادم ینافش حرف یاد یهو... میخونه و ذهنم بده حرص و من میخواد دلش همیشه چون هم

 سال15  دارا و سال1۸  سارا... هستن آرش دایی خان های بچه دارا و تارا و سارا... شدم حال خوش... میان تارا

 ٬لجه خیلی من با که سارا جاش به البته... میده حال ای میدم حرص رو تارا همیشه من... است ساله1۳  تارا و

 :داوم صدایی یهو... میده حرص و من

 ...انیشتین دست رو بزنی میترسم من نکن فکر انقدر:

 :گفتم سارا جواب در و زدم لبخندی

 .فیلسوف نمیرمخانم تو پای به باش مطمئن:

 :نشست کنارم حالی خوش با تارا

 ...ارشی سالم:

 ...رمدا بهش نسبت خاصی عالقه بازم ولی میدم حرص خیلی رو تارا که این کنار در... نشست لبم روی لبخندی

 :گفتم و کردم بغلش همین واسه بود شده تنگ براش جوری بد دلم االنم

 چطوری؟؟؟... کور موش سالم:

 :زد ام سینه قفسه به مشتی

 ...مرض و کور موش:

 :گفت دارا که بدم رو تارا جواب خواستم... اومد بیرون بغلم از

 ...کن بغل مارو خواهر جور همین نکشیاااا خجالت من از وقت یه:
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 ..بابا برو:

 :گفتم بهش رو... میخندید ریز ریز که تارا شونه دور انداختم و دستم دارا بیشتر حرص آوردن در برای

 کور؟؟؟ موش خبر چه:

 :گرفت پام از نیشگونی

 ...گنده چشم وزغه سالمتی:

 ...زدم ای قه قه

 به شدم خیره... بودنش عینکی بخاطر همیشه من و مینداخت دستم چشمم بودن درشت خاطر به همیشه تارا

 :گفتم و بود افشین ها چشم کپی که تارا ای نقره های چشم

 گذار؟؟؟ و گشت بریم هستی:

 ..آره میخواد دعوا دلت اگه:

 ...بریم بزن پس:

 با تارا... رفتیم تهران تو تارا عالقه مورد بازی شهر به و بستیم و چشمامون دو هر... دستش رو گذاشتم و دستم

 :بوسید و ام گونه پرید و کشیدم جیغی زیبا شهر دیدن

 ...ارشی مرسی:

 ...نمیمونم مهربون زیاد من که نکنی روی زیاده فقط:

 :ام کله پس زد یکی

 ...زدن حال ضد تو استادی خدا به:

 ...خندیدم فقط و نگفتم چیزی

*** 

 متعجب خونه سکوت زا... خونه برگردیم دادن رضایت باالخره شب1۲  ساعت... شدیم خونه وارد خستگی با

 :زدم صدا رو گالره بلندی صدای با شدم
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 گلــاره؟؟؟:

 :پرسید تعجب با افشین.... نیومد صدایی

 کوشن؟؟؟ پس:

 اتاق به... شد بیشتر تعجبم شدم رو به رو که خالی اتاق با... کردم باز و درش و رفتم گلنار اتاق سمت به سریع

 :پرسید افشین... ایینپ رفتم... نبودن بازم ولی رفتم که گالره

 نبودن؟؟:

 کجان؟؟؟... نچ:

 :گفت خشم با بابا

 ...خونه میذاشتیم تنها رو ها اون نباید... لعنتی:

 ..نبردن رو چیزی که اونا اما: مامان

 اونا نیست معلوم گفتن دروغ هویتشون راجب اونا گفتن دروغ اونا نباش نگر سطحی نیلو نبردن؟؟؟ و چیزی:

 ...بودن کی دیگه

 مبل روی دست به روزنامه افشین... باشن هایی آدم همچین نمیخورد بهشون اصال... کردم نگاه بابا به بهت با

 :خوندن به کرد شروع بلند صدای با و نشست

 نیست؟؟؟ گالره و گلنار عکس این... همتی الناز همتی ناز ایل... دوقلو دختر دو گمشدن:

 :گفت بغضی از پر صدای با مامان... بود اشوندوت هر عکس... گرفت ما روبه رو روزنامه

 الناز؟؟؟ و ناز ایل:

 دوتا که بود گردنش تو گردنبند یه ماشین تو میذاشتیم و گلنار که شب اون چیه؟؟؟ مگه خوب آره: افشین

 ...ناز ایل بود نوشته التین با دیگه یکی و من زیبایی های ماه بود نوشته یکی داشت پالک

 نفرمون سه هر سریع... میزد و خودش و میکشید جیغ... زدن زار به کرد شروع و زمین رو نشست جا در مامان

 :کرد بغل اون و گرفت و مامان دستای بابا... مامان سمت رفتیم
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 ..نباش نگران... میکنیم پیداشون... خانومم باش آروم... نیلو باش آرم:

 پهرن؟؟؟س دخترای اونا نفهمیدیم چرا رفتن؟؟؟ چرا چرا؟؟؟ پدرام:

 آیناز؟؟؟؟ خاله دخترای... کردم نگاه مامان به بهت با

 ***ناز ایل***

 :گفت و نشست کنارم الناز... پارک تو صندلی روی نشستم خستگی با

 ...هااا میگیرمون گشت... اومدیم جایی بد ایلی... است دوازده ساعت... میاد خوابم... ام گشنه... ام خسته:

 :برداشتم و بود فتادها پام کنار ایکه روزنامه

 ...النااااز... بیو راه بعدش کنیم استراحت یکم:

 چیه؟؟؟ ها:

 ...نشونشدادم و بود روزنامه تو که عکسمون بهت با

 ...نمیشه ما خیال بی یارو این... اوه اوه:

 .میداشتم برش کاش... ندیدم عکسامونو ولی...دیدم هم خانم نیلو خونه اپن رو و این کپی من الی:

 ...نمیگردیم بر خونه اون به دیگه که ما نداره ایرادی ولی... شد اراسته نیز سبزه به بود گل:

 :شد بلند جاش از

 ...بریم بهتر:

 ...دادیم ادامه ابادمون کجا نا راه به الی با بازم و شدم بلند... نداشتم موضوع این به نسبت خوبی احساس

*** 

 .نزدیک هم به شهراش که اینه بودن شمال خوبی:

 ...اومدیم خوش بابل به... بعله: الی

 .بخوابیم بتونیم که باشیم جا یه دنبال باید فقط االن:

 ...موافقم:
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 رفتن راه روز شبانه یک واقعا... خوابیدیم گرفتیم درختاش زیر راحت خیلی اونجا و رفتیم پارک یک به الناز با

 ...کنن پیدامون بود ممکن حظهل هر شهر اون ی تو... بودیم مجبور البته... بود سخت

 ***الیاس***

 اوضاع بودن من خواهرای دختر دوتا اون فهمیدیم وقتی از... نشد خوب مامان اوضاع ولی گذشت هفته یه

 این از. شایان سر شکوندن واسه شدن من کردن تنبیه خیال بی... داشت خوبی یه البته... ریخته بهم هم خونه

 تو میتونه هم باز حال این با ولی داده من به و هاش قدرت امیتیس... کنم عشرو و هام تمرین قراره هفته

 هیچ های قدرت البته... ناز ایل و الناز و ارشیا و افشین استاد میشم من اما و. کنه کمک من به یادگیریش

 دزدیده رو اونا که کسی اون حتی دیگه. شدن مفقود کال که هم ناز ایل و الناز و نشده داده بروز هنوز کدوم

 همه مدرسه تو... دیگه خوب خبر یه راستی... نزده روزنامه تو و عکسشون میکرده بودنشونم پدر ادعای و بوده

 عکس بر. داره بدی یه باز ولی... کنه خیس و خودش میمونه کم میرم کی هر طرف است خنده ته... میترسن ازم

 خالی اون سر و من های کار تالفی اوقات بیشتر و چلفتیه پا و دست خیلی نوید دارم جذبه خیلی که من

 ...باحالیه دوست حساب این با ولی... نوید طفلکی... میکنن

 به و بود نشسته مامان... پایین طبقه رفتم... تمرین واسه بشم حاضر باید... شدم بلند جام از کج لبخند با

 :گفت من به خطاب باال بیاره سرش که این بدون... بود شده خیره روزنامه

 ...کنه پیدا بروز هم اون وارث های قدرت ممکنه تو به ها قدرت شدن واگذار با گفت ارمیال:

 :مامانم به شدم خیره کنجکاو و نشستم مبل روی... کرد نگاه من به کرد بلند و سرش

 ..تیبا... دختره اون قضیه:

 وارث به برسه چه باال بکشه و دماغش ونهبت اگه عمرا چلفتی پا و دست دختره اون... خیال بی مامان... هــه:

 ..بودن ارمیال

 :گفت جدی قیافه با

 بیاره؟؟؟ در اینجا از سر باید اون چرا دیدین؟؟؟ خواب هماهنگ دوتا شما چرا نظرت به:



www.taakroman.ir  

 

  

 
72 

 

 )جلد سوم اتش افراز گمشده(صر موروثیعنا رمان

 Sanaz.mfکاربر انجمن تک رمان 

 

 ...اون بگی میخوای یعنی:

 بود؟؟ جوری چه اش قیافه... ارمیالست های قدرت وارث اون اره:

 :نمیشد پاک ذهنم از اصال که تیبا ی قیافه کردن توصیف به کردم شروع

 یشمی سبز های رگه با ای سورمه و بود درشت تقریبا چشماش... داشت صورتی باریک های لب و سفید پوست:

 ...بود طالیی دار حالت و بلند موهاشم... بود

 :گفت اخر از... من به بود شده خیره کج لبخند با مامان

 ...دقیق چه:

 :گفتم منظور بی

 .بود خاص اش قیافه خوب:

 :زد لبخند هفته دو از پس باالخره

 ...بعلههههه:

 :کردم اعتراض و شدم مامان منظور متوجه تازه

 ...واقعا مرسی... بود ساله15-1۴  دختر یه فقط اون مامااان:

 :خندید

 ...بگردن تیبا دنبال تا بگم ارمیال به میخوام... عزیزم نداشتم منظوری:

 :البا دادم ابرو یه

 وقت؟؟؟ اون چرا:

 ...برگردونیم رو صبا حافظه بتونیم تا:

 .کردن فرار احتمال به و نمیشه گم هیکل اون با دختری هیچ... کنم امید نا و مامانم نخواستم... نگفتم چیزی

 :پرسیدم افتادم چیزی یه یاد یهو... دزدیدشون که کسی اون سمت نمیگردن بر دیگه باشن کرده هم فرار

 نخوندی؟؟؟ و هیچکدومشون حافظه شما.. .مامان:
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 ...بود تو چشمای کپی چشماشون که این با... نمیکردم فکرشم اصال... نه متاسفانه:

 ...لنز بدون البته اره:

 تو و من سر... نشست کنارم اومد و شد بلند...شد خیره بود شده پوشیده طوسی لنز با که چشمام به مامان

 :اشتگذ اش سینه روی و گرفت بغلش

 از مادرمم الناز و ناز ایل رفتن با... کشیدن نفس واسه ای بهونه یه تو انگار... داد بهم تورو که شاکرم خدارو:

 ...اومدی باز تو جاش به ولی... شکست پدرم... دادم دست

 :گفتم و دادم فشار خودم به سفت و اون

 ...میکنم الناز و ناز ایل گردوندن بر واسه و تالشم تمام باش مطمن ولی نمیتونم که و جون مامان:

*** 

 ...کن ولم پدرت جانه امیتیس:

 :کمرم به زد دستش تو چون با باز

 .تایتان یا... استاد نه آمیتیس:

 :نالیدم لب زیر

 ...حلقم تو اومد کمرم... گفتن تایتان بابای گوی:

 :ام کله پس زد باز

 .شنیدم:

 ولی... دادم بهش کلی دلم تو چند هر داد فحش بهش میشهن و زیاد خیلی سنش که حیف... شدم بلند عصبی

 ولی زدم شکمش به... کرد دفاع چوبش با که صورتش به بزنم دستم تو چوبه با خواستم... آزاده که زدن االن

 پاش پشت انداختم و پام و نشستم یهو... نخورد که نخورد ولی شکم صورت... شکم صورت هی... کرد دفاع بازم

 و چوبم و کردم استفاده فرصت از... شد زمین پخش همین واسه بود پیشبینی قابل غیر حرکتم... کشیدم و

 :گلوش روی گذاشتم
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 تموم؟؟؟:

 ...تموم... بابا باشه:

 توی رفتم سر با و داد هلم یکی یهو که برم خواستم و کردم کج و راهم و برداشتم گلوش روی از چوب پوزخند با

 :نروم رو رفت امیتیس استاااااد صدای... کردم یا ناله... روییم به رو درخت

 ...نکن اعتماد و توجه حریفت حرف به وقت هیچ:

 حرکت و بستم و چشمام... کردم نگاه امیتیس به... افتادم چیزی یه یاد یهو... شدم نفله... حریف اون گوره د

 باز و چشمام... بشه ایجاد کوچولو طوفان یک شد باعث همین و بخشیدم سرعت بهش... کردم احساس رو باد

 یک شد این و شدن جا به جا توسط و باال اومدن هم ها خاک از مقداری زمان هم... باال اوردم و دستام و کردم

 از... انداختم و چوب... شد چشماش بستن به مبجور و ببینه و اطراف نمیتونست امیتیس... شنی باد گرد

 مثل اب... امیتیس سمت به اخرم از و دادم حرکت باال سمت به تمدس با رو اب مقداری بود کنارمون که رودی

 :زد داد...  شد بسته امیتیس دور زخیم و سفت طنابی

 ...بسه الیاس:

 .رفت بین از هم طوفان و زمین روی افتاد... کرد ازادش اخر از و کردم بیشتر و بیشتر و فشار

 .باختی:

 :گفت و شد بلند پوزخند با

 ...میاوردی کم من از خاک از پر جنگل یک توی و اب رود کنار در تو. کرد رکا عقلت باالخره:

 ...برم دیگه من... حاال خوب:

 ...رفتم اتاقم به و بستم و چشمام حرفم این بعد

*** 

 ساله1۴ -15  دختر یه دنبال در به در و بودن شده امیدوار همه... کرد تعریف ارمیال برای رو قضایا ی همه مامان

 مشکوک خیلی ارشیا رفتار بین این تو... بگیرم یاد و هام اموزش تمام زود میکردم سعی... من اما و میگشتن
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 خیلی و شده قضایا این متوجه هم نیلو خاله... شده گیر گوشه و نمیذاره بقیه سر به سر زیاد دیگه... شده

 باهاش خواستیم و گذاشته ثیرتا نزدیکیم بهش خیلی که هم افشین و من رو ارشیا اخالق... خورده اعصابش

 پیدا حل راه یه تا شدیم جمع هم دور االن نیلو خاله و افشین و من همین ی واسه... رفت در ولی بزنیم حرف

 .کنیم

 ...بشه گیر گوشه بعیده ارشیا از... شده عجیب خیلی پسر این اخالق: خاله

 ..داره اخم و جا یه به هشد خیره میبینم اتاقش تو میرم که اوقات گاهی. هووووم: افشین

 :زدم نیشخندی

 ...شدی بخت بد شده عاشق پسرت خاله:

 :زد تشر خاله ولی خندید افشین

 ...کنه محبت تارا جز به دختری به ارشی ندیدم حاال تا من نگو چرند الیاس:

 :گفت افشین یهو

 ...تارا خودشه ارههههه:

 چی؟؟؟ تارا: خاله

 :گفتم ذوق با مبود شده افشین منظور متوجه که من

 .بزنه حرف باهاش بیاد بگیم تارا به... داره دوست خیلی رو تارا ارشی:

 ...نمیکنه پرخاش بهش مثال یا نمیکنه فرار دستش از مطمنن: افشین

 ..بیاد بگید تارا به برید شما پس شد درست... ایول: خاله

 ...بیارم سهمدر از رو تارا میرم من بگو ارش دایی به برو تو افشین... باشه:

 متوجه کسی که این بدون همین واسه داشت قرار درخت چندتا تارا مدرسه کنار... شدم غیب حرفم این بعد

 نیم یه... آلمان جا این و ایرانه ساعت من ساعت... شدم پنچر ولی کردم ساعتم به نگاهی... شدم ظاهر بشه

 دیدم رو تارا وقتی و چرخوندم چشم... شدن یلتعط ها بچه بود ظهر سر چون شکر خدارو و موندم منتظر ساعت
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 خوشکل خیلی مشکی قرمز هِ  کوتا دامن و کت با... نشست لبم روی لبخندی... جلو رفتم سریع و کردم صداش

 همیشه مثل هاشم چتری... بود کرده فر و بود بسته گوشش کنار رو همه هم رو کالغیش پر موهای... بود شده

 :پرسید تعجب اب... صورتش رو بود ریخته

 الیاس؟؟؟ چیزی:

 ...بانو سالم علیک:

 :گرفت بیشتری نمای ایش نقره و ای گربه چشمای که زد ای پاچه دست لبخند

 شده؟؟؟ چی میگی حاال... سالم... شد پرت حواسم دیدمت یهو چون شرمنده:

 :بگم شد باعث موبایلم زنگ صدای

 دیقه یه:

 :کردم ارقر بر و بود افشین طرف از که و تماس و

 شد؟؟؟ چی:

 !!حله:

 ...فعال... اوکی:

 ...بای:

 :گفتم تارا به رو و کردم قطع و تماس

 .میکنم تعریف برات نیلو خاله خونه بریم بیا:

 :پرسید و شد نگران

 افتاده؟؟؟ ارشیا برای اتفاقی:

 :زدم بهش لبخندی

 ...تقریبا نه:

 :شد گرد چشماش
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 ؟.شده؟ چی الیاس تقریبا؟؟؟:

 .میگم بهت بریم بیا. نکن داغ باو هیچی:

 .بریم باشه:

 :گفت و کرد بغل رو تارا گرمی به خاله... خاله خونه به بعدشم و رفتیم ها درخت قسمت همون به تارا با

 ...شدیم مزاحمت که عزیزم شرمنده:

 چیشده؟؟؟ میگید حاال... جون نیلو داری اختیار: تارا

 .ودشهخ تو ارشیا وقتیه چند تارا راستش: افشین

 افتاده؟؟؟ براش اتفاقی: تارا

 .نمیدونیم ماها: خاله

 ...نمیزنه حرفی باهامون اصال... میزنه جیم بزنیم حرف باهاش میایم تا ما:

 خوب؟؟؟: تارا

 شده؟؟؟ چی ببینی بزنی حرف ارشی با و بکنی لطفی یه میشه: خاله

 ...میل کمال با:

 :گفت ها پله سمت میرفت که طور همون مبل روی گذاشت و کیفش

 .اجازه با:

 ...نداشتم خبر من بوده مودب چه این هه

 ...رفت پیش عالی مرسی: خاله

 ***ارشیا***

 ....ها اون روی من شدن زوم با ولی بودن ساکن همه ها اب... استخر به شدم خیره مو ایستاد پنجره کناره

 :بست نقش لبم روی لبخندی. ..چرخوندم در سمت به و نگاهم... شد باز بعدش و خورد در به تقهای

 .سالم:
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 :گفت همیشگیش نشاط با تارا

 خوبی؟؟؟... تو بر درود:

 :پرسیدم شک با اورد؟؟ در جا این از سر یهو چرا این... نشستم اتاق توی ای گهواره صندلی روی

 بیای؟؟؟ گفت بهت کی:

 :گفت دلخوری با... شد گرفته قیافش

 ...میکنم کم و زحمتم... همیکن اذیتت وجودم نمیدونستم شرمنده:

 و اش گونه... گرفتمش بغلم تو پشت از و شدم بلند سریع نداشتم و ناراحتیش دیدن طاقت.. در سمت رفت

 :گفتم و بوسیدم

 کوچولو؟؟؟ خانم خورد بر بهت چرا:

 :گفت مقدمه بی بهم رو بگشت و بیرون اومد بغلم تو از

 شده؟؟؟ چی ارشی:

 :گفت اجز با و گذاشت بازوهام روی و دستاش... پرید لبخندم

 ...ببینم جوری این امو گنده چشم وزغه ندارم دوست... ارشی بگو بهم:

 دریا کنار کردم باز وفتی و بستم خودمم چشمای... چشماش روی گذاشتم و دستم و زدم بهش ای خسته لبخند

 نگه دریا به رو و اون و یستادما تارا پشت... زندگیم راز فهمیدن بعد من پاتوق بود شده که جایی... بودیم

 :داشتم

 ...تارا کن نگاه خوب:

 پاهای و اومد بودیم ما که جایی تا ها موج... شد طوفانی و خروشان دریا کم کم. دریا به شدیم خیره دومون هر

 با تارا... موند اب توی پاهامون همونطور و نرفت پایین دیگه رسید پاهامون به وقتی... شد خیس دومون هر

 :گفت و سمتم برگشت حیرت

 ...توئه کار اش همه که نگو:
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 :کردم درست فاصله با حلقه یه دورش و کردم بلند و بود پاهاش زیر که هایی اب

 ...منه کاره متاسفانه:

 :گفت حالی خوش با و کشید جیغی

 ارشیا؟؟؟ واقعا:

 :کرد بغلم و گردنم دور نداخت و دستاش و سمتم پرید

 ...ارشی محشره این وای:

 :کردم حلقه کمرش دور و دستام

 ...نیست محشر الناز و ناز ایل شدن گم بعد... نیست محشر این تارا نه:

 :پرسید تعحب با و گرفت فاصله ازم

 چرا؟؟؟:

 آتش کردن پیدا واسه بذارن و زندگیشون از سال چهار شدن مجبور ام خاله و عمو و مادر پیش سال۲۴  یا۲۲: 

 که این از عالعمی هیچ چی؟؟؟ بقیه کردن پیدا پای بذارم و زندگیم بشم مجبور منم گها... اشون گمشده افزار

 ...سخته خیلی این... تنهام من تارا... نمیشه دیده اون در باشه افزار اتش افشین ممکنه

 .قدرتن منبع که داری خانواده یه تو... نیستی تنها تو... ارشی نه:

 و عناصر همه میتونه اون... الیاس حتی... بقیه کردن پیدا برای بکنن من به نمیتونن کمکی هیچ اونا ولی:

 ...من ولی بکنه کنترل

 :کردم اشاره بود شده اروم حاال که دریایی به

 و کسی هیچ... من ولی داشته و سپهر عمو و خاله مامانم... تارا تنهام من...بکنم کنترل میتونم و اب فقط:

 ...ندارم

 ***شخص سوم***

 .تیبا مرسی:  هلیا
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 ...خواهش:

 جدیدا اما رساند تقلب هم عالی و داد عالی را اش اجتماعی امتحان... نشست نیمکتش میزه روی حوصله بی

 :میگفت خود با همیشه... بود بریده را امانش شبانه های کابوس... نداشت را چیز هیچ حوصله

 من برای کار چی بقال اون مگه هه... الیاس پیش برو میگه خوابم تو میاد یکی سری هر که کیه الیاس این:»

 ...«میده حرصم بکنه؟؟؟فقط میتونه

 میدانست و میشناخت را تیبا خوبی به چون نگفت چیزی... نشست کنارش و امد اش صمیمی دوست نوشین

 :گفت کردن فکر همه ان از خسته تیبا. ندارد را چیز هیچ حوصله

 

 ...میشم روانی دارم نوشین:

 :پرسید میزد موج ان در نگرانی هم کمی که مهربان ای رهچه با نوشین

 میبینی؟؟؟ کابوس هنوزم:

 ...داشت جالبی ای نقره چشمای... بود ساله1۳-1۲  دختر یه دیشب... میاد یکی هم سری هر... اره:

 :زد کجی لبخند نوشین

 بود؟؟؟... نبود که تو چشمای از تر قشنگ:

 :گفت دبو پوزخند بیشتر که لبخندی با تیبا

 ...سبز های رگه با ای فیروزه... نبوده لنز مطمنم... بود خاص خیلی الیاس چشمای... ولی... نه اون چطنای:

 ...ببینمش شد الزم... محشره... واووو:

 :شد تر واضح پوزخندش

 ...رفتم اشون خونه توی فقط میکنن زندگی کجا نمیدونم حتی منم که منی:

 باشه؟؟؟ نتهرا تو اونم ممکنه نظرت به:

 روی را سرش و داد سور صندلی به میز روی از را خود تیبا... رسید پایان به تفریح زنگ... انداخت باال ای شونه
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 دلش دگر اوست های قدرت تمامی وارث او میگفت که زنی ان از پس... بخوابد نمیخواست دلش... گذاشت ان

 ...بخوابد نمیخواست

 نشین دل سکوتی حال بود غوغایی ان در پیش دقیقه چند تا که السیک... شد قطع ها صدا ی همه ناگهان

 شده خشک کس هر دید که کرد بلند سر تعجب با تیبا... بود بعید شر از پر کالسه ان از سکوت این... داشت

 و است اش چانه زیر دستش که حالتی در هم او. کرد نگاه بود کنارش که نوشین به هراسان... جایش سر است

 ...بود شده خشک بود شده خیره باتی به

 ...نکرد حرکتی هیچ هم باز او اما... نرم و بود گرم... گذاشت نوشین صورت روی و برد جلو را دستش شک با تیبا

 افراد ی همه و همه... شد سالن وارد هم بعدش و رفت بیرون به نیمکت باالی از سریع... شد بیشتر ترسش

 شوخی حال در یکی دوسش زدن حال در یکی خواندن درس حال در یکی خنده حال در یکی... بود زده خشکشان

 شده خشک همه هم جا ان... رفت پایین ی طبقه به سریع... بودند شده خشک همه ها این ی همه با... او با

 .بودند امده که والدینی حتی... بودند

 ...بود شده خشک معلمان از یکی با گو و گفت حال در مدیر خانم... شد مدرسه دفتر وارد گردان سر تیبا

 :نالید... کرد پیدا «بود شده خشک»  ی جمله به نفرتی احساس

 خبره؟؟؟ چه جا این:

 رفت دفتر به باز... بودند شده خشک بودند ساختمان به شدن وارد حال در که آموزانی دانش... رفت حیاط توی

 :داد تکان را مدیرش و

 ...جعفری جعفری؟؟؟خانم خانم:

 :زد داد یهو... کرد ضبغ

 کوفتیه؟؟؟ چه دیگه این:

 صدای... ها بچه صدای و سر و جیغ صدای... تلفن زنگ صدای... زدن حرف صدای... شدن بلند صداها ناگهان

 :باشد رسیده تیبا به تازه اکسیژن انگار... ها صدا ی همه... استکان افتادن
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 تیبا؟؟؟.. شلـ خیلی کالس آره: جعفری خانم

 :گفت و کرد اخمی جعفری خانم... کرد نگاه مدیر به ترس با

 شدی؟؟؟ وارد کی شدی؟؟؟اصال دفتر وارد اجازه بدون چرا:

 :نالید دل در تیبا

 ..«تنبیه باز وای:»

 ...بودید نشده متوجه شما ولی زدم در خدا به خانم:

 ...باشم هشد متوجه من که بشی وارد وقتی باید میشی متوجه بگیری انظباتی منفی یه وقتی:

 :پرسید معلمان از یکی سعیدی خانم... بود بهتر ازتنبیه ولی. شد هم در هایش اخم

 داشتی؟؟؟ کار چی حاال:

 ...حیاط توی برم زنگ این بده حالم بگم معلمم به میخواستم:

 :داد باال ابرو یک سعیدی خانم

 رفتن؟؟؟ بیرون برای دلیل شد این واقعا ممنون:

 «معلممی؟؟؟ تو مگه ؟فضول؟ اخه چه تو به:»

 ...بیرون بیا شد بد حالت کالس سر برو االن ولی پریده رنگت: جعفری

 ...چشم یعنی... اوکـ:

 ...کشید عمیقی نفس رسید که کالس به... کرد فرار سعیدی آمیز تمسخر و جعفری تیز های نگاه زیر از سرعت به

 :پرسید استرس با نوشین

 ...شدی غیب ویه چرا بود؟؟؟ کاری چه این تیبا:

 :گفت...میکرد حرکت که این از بود خوشحال... گرفت آغوش در را دوستش و پرید

 ...میکنی حرکت که خوبه:

 هـَـــَــــَ؟؟؟: نوشین
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 ...بشینند شدند مجبور دویشان هر و شد کالس معلمدوارد... خندید مدتی از پس... خندید

*** 

 رژه هایش سلول تک به تک در ترس احساس و میزد نفس نفس... بود کرده سرد عرق... پرید ازخواب

 ...کابوس همه این از بود شده خسته... بزند داد میخواست دلش... میرفت

 .«خودته تقصیر:»

 ان در تا کرد دقت کمی... شد خیره بود نشسته اتاق ای گهواره صندلی روی که شخصی به و پرید جا از ترس با

 :کرد زمزمه شک اب... شود شخص ی چهره متوجه تاریکی

 الیاس؟؟؟:

 :پیچید اتاق در صدایش و خورد تکان صندلی

 نیومدی؟؟؟ شب اون چرا:

 از... بدهد دست او به نفرتی احساس شد باعث الیاس بیروح و سرد ی چهره... بیدار یا خوابست بود مانده تیبا

 :زد داد او به رو و شد بلند تخت روی

 ن؟؟؟م اتاق توی اومدی شب نصف حقی چه به:

 :زد داد باز تیبا... بود بسته هایش چشم

 ...گمکن و گورت پاشو:

 عقب به قدمی الیاس ای فیروزه و درخشان چشمان دیدن از ترس با تیبا... کرد باز را چشمانش الیاس

 و بلند های ناخون همزمان... کرد باز سرعت با و گرفت تیبا روی به رو را اش شده مشت دست الیاس... گذاشت

 ...امدند بیرون تیزش

 حبس اش سینه در نفس خورد دیوار به تیبا کمر وقتی... رفت جلو و شد بلند الیاس و رفت عقب عقب تیبا

 تیبا بلند گردن روی را راستش دست های ناخون... ایستاد او متری سانتی چند در و رفت جلو الیاس... شد

 :گذاشت
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 ...نمیرم هم بزنی ددا وقتی و... بیام مجبورم من... نمیای تو وقتی:

 های اشک بود مانده کم... کشید تیبا ی گونه روی ارام اش اشاره انگشت ناخون با و کرد بلند را چپش دست

 :گفت و رفت عقب الیاس... بیاید در تیبا

 ..من پیش بیای کنن پیدات که این از قبل بهتره... میگردن دنبالت دارن همه:

 همه؟؟؟:

 :گفت و او به شد خیره اندرخش چشمان همان با الیاس

 ...بیا کنن پیدات که این قبل... اش خانواده و هستی هاش قدرت وارث تو که کسی:

 با نیامد صدایی که دقیقه چند از پس... بست را چشمانش بود متنفر ان از که هایی جمله شنیدن از خسته تیبا

 الیاس از خالی اتاق اطرافه به و شد خیز نیم تعجب با... دید تختش روی در را خود که کرد باز را چشمانش ترس

 ...ترسناک و کننده خسته خوابی... بود خواب هم باز... کرد نگاه

 ***ارشیا***

 بوردم کنن مجبورم بگم؟؟؟اگه چی نیلو مامان به من اخه... بگو مامانت به گفت تارا... کنم کار چی بودم مونده

 ...دارم و خودم فقط من اما نداشتن رو بابا فقط اونا ولی خودشون مثل چی؟؟؟ بقیه دنبال

 و الیاس... پایین رفتم و اومدم بیرون خوابم رخت توی از تعجب با... میومد پایین از خنده و جیغ صدای

 و صورتم و دست و دستشویی رفتم و زدم کجی لبخند... بودن کردن بازی ورق حال در دارا و سارا و افشین

 :نذاشت مامان صدای که بخورم صبحانه و خونهآشپز تو رفتم بعدش... شستم

 ...صبحانه اسم به چیزی اونم نمیخورن چیزی که1۲  ساعت نداری و چیزی خوردن حق:

 خوبه؟؟؟ میخورم ظهرانه اصال... خدا تورو مامان وای:

 :گفت میداد حرصم که لحنی با... بست و یخچال در لبخند با مامان

 ...ناهار موقع تا ندارن و چیزی خوردن حق میشن یدارب دیر که کسایی گفتم هم قبال من:

 :داد ادامه پوزخند با بعد
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 .گلم پسر ناهاره همون ظهرانه اطالع محض:

 میده؟؟؟ حرصم انقدر مامان چرا... بود تر بد فحش تا صد از گفت که ـی «گلم پسر»

 :میگفت که راسا صدای تخت روی نشستم که این محض به ولی رفتم اتاقم به و بستم و چشمام

 .میشه تعطیل اش مدرسه االن تارا دنبال برو بدو ارشی:

 این مثل... کردم باز و کمدم در و خواهر؟؟؟رفتم میگن اینم به اخه... شدم بلند و دادم بهش فحشی.... اومد

 خورد چشمم به که چیزی اولین... کنه جلب نظرمو چیز یه تا واینستادم ساعت یک لوس ی پسر یا دخترا

 به و بستم و چشمام... کردم سرم هم مشکی کپَ  کاله... مشکی شلوار و بنفش شرت تی... پوشیدم و داشتمبر

 ...رفتم تارا مدرسه

 در با و جلو رفتم... داشتم رو اینجا ساعت شکر خدارو... ساعتم به و کردم نگاه مدرسه ی بسته در به تعجب با

 :اومد صدایی یهو... اس بسته واقعا نه دیدم رفتم ورَ  یکم

 ...اس شنبه یک امروز:

 :کردم نگاه زد و حرف این که دختری به گیجی با

 چی؟؟؟:

 :زد نازی لبخند

 ...عزیزم تعطیله مدرسه یعنی... اس یکشنبه یک امروز میگم:

 ...کنی تالفی تا توئه سر زیر اینا ی همه میدونم که من... افشین بشی حالک الهی ای... شد گرد چشمام

 :گفتم دختره به رو حالی بی با.. .اههههه

 ...لطفت از ممنون:

 ...اجازه با... میکنم خواهش:

 ...خدانگهدار:

 به تا نگه چیزی مامان به تا گرفتم قول تارا از دیروز... غریبه های خیابون توی زدن قدم به کردم شروع هدف بی
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 ...خیلی اونم... میترسم هنوزم... بگم خودم وقتش

 ...زمین تو رفتم سر با و گرفت قرار امپ جلوی چیزی یهو

 ولی اش چهره به شدم خیره و شد باز اخمم ان یه در... کردم نگاه بود انداخته لنگی زیر برام که کسی به اخم با

 حرف به کرد شروع تند تند و نشست کنارم اومد نگران که بگم چیزی خواستم اخم با و گرفتم ازش و نگاهم سریع

 :زدن

 اخه کردی لگد و پام چرا گرفت درد پامم تازه... چاقی خیلی خودت نبود من تقصیر خدا به... اقا ببخشید وای:

 چلمن؟؟؟

 :اومد ای خنده صدای... بهش شدم خیره حیرت با

 میکنی؟؟؟ صحبت فارسی داری چرا دیوونه تیبا:

 :گفت و خندید طالیی موهای و ای سورمه چشمای با دختری

 ...نیستم کشور این هلا من کنه فکر میخوام اخه:

 فارسی به میزدن حرف فارسی که دختر دوتا اون به رو و دادم تکونی و لباسم و شدم بلند... شد بیشتر اخمم

 :گفتم

 لنگی زیر یکی برای وقتی باشه حواست دوما نمونه خودت پای میندازی لنگی زیر وقتی باشه حواستون اوال:

 ...ایرانیه خودش که کسی نه... باشه اطراف این اهل شخود طرف میزنی حرف فارسی جلوش میندازیو

 ...زیاد عزت باشی موفق بعد ی دفعه امیدوارم

 با دختری بود گفته الیاس... افتادم چیزی یه یاد یهو... دادم ادامه راهم به زدمو بهتش از پر قیافه به پوزخندی

 ...جونه مامان های قدرت وارث که کسیه همون داره یشمی های رگه و ای سورمه چشمای و طالیی موهای

 ...برگردوندمش و گرفتم و بازوش رسیدم بهش وقتی و دویدم... دیدم رو دختره و برگشتم سریع

 تیبا؟؟؟:

 :گفت که کردم بیشتر و دستم فشار... شد بیشتر نگاهش توی ترس
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 ...شد داغون دستم ارشیا... کن ولم خدا رو تو ارشیا:

 میشناسی؟؟؟ کجا از و نتیبایی؟؟؟م هستی؟؟؟ کی تو:

 :گفت دوستش به رو ناله با... شدن قرمز دماغش و چشماش... اومدن در دختره های اشک یهو

 ...دیدم خواب تو که افرادیه همون از یکی این... کن کمکم نوشین:

 و لمد زیر به محکم لگد یه هم بعدش و صورتم توی زد بود دستش تو که کیفی با یهو... شد گرد نوشین چشمای

 که روانین اونا... شدم رو به رو خالیشون جای با که کردم نگاه بهشون و شدم خم و کردم ای ناله... زد پام ساق

 چی؟؟؟ ببینه یکی اگه... میشن غیب خیابون وسط

 .افشین و سارا کله پس زدم یکی ورودم محض به خونه رفتم هم بعدش و رفتم خلوت جای یه به لنگو لنگو

 :گفت الیاس که باال برم خواستم و دادم بهش لب زیر فحشی. خنده زیر زد افشین

 میلنگی؟؟؟ چرا... وایستا ارشیا:

 :گفتم حرص با و عقب برگشتم

 ...شماست همکار سر صدقه:

 :کردن نگاه من به تعجب با همه

 ...دیگـ من من؟؟؟همکار همکار: الیاس

 :داد ادامه شک با بعد ولی کرد قطع و حرفش

 تیبا؟؟؟:

 :گفتم و دادم ادامه راهم به حرص با

 ...کرد ناقصم که تیبا اون بپره ور ای:

 :بگیره و رفتنم جلوی تا ام سینه روی گذاشت و دستاش و ظاهرشد جلوم الیاس یهو

 بره؟؟؟ گذاشتی دیدی؟؟؟کجا؟؟؟؟چرا رو تیبا:

 ...کنه ناقصم نمیزد که بره میذاشتم من اگه نزن زر الیاس:
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 :گفت و اومد ینپای ها پله از مامان

 الیاس؟؟؟ شده چی:

 :ایگفت مسخره لحن با

 ...بره گذاشته و دیده رو تیبا ارشیا:

 میفشوردمشون هم به که هایی دندون با... الیاس دهن تو بزنم میخواست دلم... کرد نگاهم بهت با مامان

 :گفتم

 ...کردن فرار که بگیرمش خواستم اونه فهمیدم وقتی و نشناختمش اول... نگو چرند الیاس:

 که گشتم صدا عامل دنبال و برگشتم... اومد شکستن صدای که باال برم خواستم و زدم کنار و الیاس هم بعدش

 شکسته شربتش ناگهانی شدن یخ بخاطر شربت های لیوان... شدم رو به رو یخ از پر ی شکسته های لیوان با

 ...بود

 ...بکنم کاری یه باید میشه خارج رلکنت از داره... منه این این مطمنن... کردم پوفی

 ***الیاس***

 :پرسیدم خاله از و گرفتم باال میرفت که ارشیا از و نگاهم

 شکستن؟؟؟ ها این چرا:

 :گفت دقت کمی بعد و رفت جلو نیلو خاله

 ...میشه خارج کنترل از نکنی تمرین اگه باشه هات قدرت به حواست الیاس... دما ناگهانی رفتن باال:

 استاد حرف یاد یهو... نبوده من کار این مطمنم هم و میکنم تمرین هم که من... کردم نگاه خاله به جبتع با

 ...بده انجام هایی کار ناخواه خواه نداره یاد و عنصرش کنترل که کسی میشه باعث خشم گفت که افتادم

 :گفتم بهت با و ارشیا اتاق تو باال رفتم نور سرعت به

 نگفتی؟؟؟ چرا:

 :دنالی
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 ...کرد فرار گفتم که من... خدا تورو کن بس الیاس وای:

 ...نمیگم و اون من دیوونه نه:

 :گفت باالخره ولی شد پاچه دست یکم

 میگی؟؟؟ رو چی:

 ...خودتی:

 ...نمیـ من الیاس:

 مشکوک بهت... میکنم حس و این... توام پرست سر بکنی؟؟؟من کنترل رو اب میتونی نگفتی خاله به چرا:

 ...منه کار میکنن فکر همه االن... امروزت کار با اما توهمه کردم فکر ولی بودم شده

 ...اب کنترل به چه و من نگو چرند الیاس:

 باز وان توی ته تا و اب و حمام توی رفتم... کردم بلندش و گرفتم اش کله پس از رفتم... کردم نگاهش حرص با

 باال بیاد کرد تقال... اب توی کردم و میزد حرف داشت که رو ارشیا ی کله خبر بی اومد باال اب سطح وقتی و کردم

 توی و کشیدنش نفس... نکرد نرکتی و شد خسته دیگه اما کرد تالقا هم باز گذشت دقیقه چند... نتونست ولی

 ...میکردم حس اب

 :گفت زدنی نفس هیچ بدون... اوردم بیرون و سرش بعد دقیقه ده

 ...نفهم:

 ...بکشن نفس اب توی میتونن اونا... نمیشن خفه اب توسط ها افزار اب و افزاری اب یه دیدی؟؟؟تو:

 :گفت مقدمه بی و سرش رو انداخت ای حوله... کرد نگاهم نگرانی با

 ...نگو کسی به:

 چرا؟؟؟:

 ...نگو کسی به فقط نکن فضولی... ارا محض:

 ...نکرده پیدا بروز رتقد کنندگان کنترل از کسی چرا که نگرانن همه ارشی؟؟؟ چرا اخه:
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 :غرید و دستش تو گرفت و ام یغه و شد عصبی

 ...بگردی اشون بقیه دنبال که نمیکنن مجبور رو تو که اونا... نگو یعنی نگو گفتم بهت:

 ...بودم ندیده عصبی انقدر و اون حاال تا... کردم نگاهش بهت با

 :رفتم دنبالش... بیرون رفت من به توجه بی

 میزنی؟؟؟ حرف ارید چی از ارشی:

 :گفت و گوشه یه کرد پرت رو حوله

 یعنی میفهمی... نیست باشه افزار آتش افشین ممکنه که این از اثری هیچ... شدن گور و گم الناز و ناز ایل:

 چی؟؟؟

 :زد داد

 ...دیگه تای سه اون کردن پیدا پای بذارم و عمرم باید سن این توی من یعنی:

 وقت بهش وقت چند... بیرون اومدم اتاق از... نگرانن هم بقیه خوب ولی... ودب منطقی حرفش... شدم ساکت

 ...میگم همه به میشه خارج کنترل از داره دیدم اگه ولی میدم

 ***افشین***

 ..سارا قدش بزن... جااااان ای:

 شاد بخاطر شادگ نیش با... وسط انداختن هارو ورق بود رسیده تازه که تارا و دارا... دستم کف زد محکم سارا

 ...زدم برد و کردم جمع رو ها ورق بردن از بودن

 :شد جلب بهش امون همه نظر... پایین اومد ها پله از گرفته قیافه با الیاس

 الیاس؟؟؟ شد چی: مامان

 ...جان خاله هیچی:

 و گوشیم سریع... خودمه گوشی اومد یادم که کردم نگاه بقیه به گیجی با... اومد مت و پت اهنگ صدای یهو

 :کردم هنگ... اسم به بعد... کردم نگاه شماره به تعجب با... اومد در تارا و سارا ی خنده صدای که اوردم در
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 کجاست؟؟؟ مامانت الیاس:

 چطور؟؟؟... خونه:

 و کردم دور گوشم از و گوشی... بود پوف صدای شنیدم خط سمت اون از که چیزی تنها... کردم قرار بر و تماس

 ...بابل توی ویالش... بود ایناز خاله ویالی ی شماره... کردم نگاه شماره به هدوبار از

 :کردم قطع و تماس

 ...بابل ویالتونتوی... شماست ویالی ی شماره از تماس:

 ...ممکنه غیر این چـــی؟؟؟؟:

 :زد زنگ باباش به اورد در و گوشیش سریع

 بابا؟؟؟ الو:

... : 

 کجایی؟؟؟ شما بابا... مرسی:

 :.... 

 دادی؟؟؟ کسی به و بابل ویالی کلید بابا:

....: 

 ...ویالست از... زده زنگ افشین ی شماره به یکی االن:

... : 

 :پرسید من به رو

 افشین؟؟؟ گفت چی:

 ...کرد پوف فقط هیچی:

 ...کرد پوف فقط میگه:

.... : 
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 برم؟؟؟؟ من:

.... : 

 ...خدافظ... باشه باشه:

 :گفت من به رو و کرد قطع و گوشی

 ...ویال بریم بپر افشین:

 ...اوکی:

 ***الناز***

 ....بخدا رفت سر حوصلهام... تلفن سمت پریدم بیرون رفت ویال از ناز ایل تا

 افشین یاد یهو... نبودم حفظ خودمون شماره جز به ای شماره هیچ... کردم فکر کمی... برداشتم و تلفن

 ...کنیم حال بذاریم سرکار ملت یکم بذار... گرفتم رو اش شماره سریع... کردم حفظ اونم شماره من... افتادم

 مکرد شروع و کردم استفاده فرصت از منم... نگفتم چیزی ولی شد قرار بر تماس گذاشتن منتظر کلی بعد باالخره

 ...شد قطع تماس که خنده زیر بزنم بود نزدیک و بود گرفته خندم... کردن فوت به

 نگو اشپزخونه... چهخبره اینجا... واویال... اشپزخونه توی رفتم و شدم بلند... زدم یا قه قه و گذاشتم و تلفن

 بیرون برم خواستم... اومد زود چه ایلی عه... اومد صدایی که کردن جمع به کنم شروع خواستم... بگو شام بازار

 :اومد صحبت صدای که

 ...که نبوده جوری این قبال اینجا افشین:

 کردن؟؟؟ پیدا کجا از مارو اینا بکنم غلطی چه حاال... کرد یخ بدنم تمام. ..بود الیاس صدای

 :اومد افشین صدای... بود فاصله کمی که گاز و یخچال الی رفتم سریع... شنیدم و هاشون قدم صدای

 ...رو اینجا الیاس... قمر یا:

 ...ما اجازه بدون... اینجا اومده یکی:

 ویالی اینجا نکنه وای میکنن؟؟؟ کار چی اینجا پس نیستن؟؟؟ ما لدنبا اونا یعنی... یعنی چـــی؟؟؟
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 اونهاست؟؟؟

 ها قدم صدای یهو... دادم فشار هم روی چشمامو و کردم بغل و خودم ترس از... شد نزدیک هایی قدم صدای

 نگاه افاطر به بهت با و شدم بلند جام از... کردم باز و چشمام سریع... خورد صورتم به سردی باد و شد قطع

 ...درخت و بود درخت فقط میکرد کار چشم تا... کردم

 ...اومدم کجا من:

 ...بیدارم بشم مطمن تا گرفتم خودم از نیشگونی... دادم فحشی خودم به بستم و چشمام

 ...بیدارم من خدایا... نه وای:

 ...فتادا واسمون عجیبی اتفاقات شدیم خانواده اون نزدیک ما باز... برداشتم جلو به قدمی

 که درختی به خورد و شد رد چشمم جلوی از تیری یهو... نرسیدم خاصی چیز به ولی رفتم راه ربع یه نزدیک

 دختری که کردم نگاه بود تیرانداز که کسی به بعدش... بود رفته فرو که کردم نگاه تیر به ترس با... کنارمبود

 و میدرخشید تاریک جنگل توی طالییش موهای... نهمیک نگاه من به ترس با و ایستاده دست به کمان که دیدم

 جلوی و جلو اومد سریع دختره که کشیدن جیغ به کردم شروع اختیار بی ان یه در... مینداخت چیزی یاد من

 به شکم که این واسه بود اخر تیر میشد دیده سیاهش نقاب پست از که ایش سومه چشمای... گرفت و دهنم

 .بشه تبدیل اطمینان

 ***ناز لای***

 اومدیم ویال این به که افتادم روزی یاد... بود باز درش که کردم نگاه روم به رو ویالی به تعجب با

 اتفاقی نکنه... گرفتم دلشوره یهو...شدیم مستقر ویال این توی دزدکی و شدم راضی تا کرد التماس الناز چقدر..

 افتاده؟؟؟ الناز برای

 کجاست؟؟؟ الناز میکنه؟؟؟ چیکار اینجا این... شدم میخکوب در دم نهمو که شدم خونه وارد دو حالت به

 :گفت بهت با... شد کشیده من سمت به افشین نگاه

 ...تو... تو:
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 :زدم داد ندیدم و الناز وقتی و انداختم خونه کل به نگاهی... اومدم خودم به

 کجاست؟؟؟ الناز:

 ...باش اروم:

 :شد ظاهر ها پله روی سالیا بعدشم و اومد تندی های قدم صدای

 ...واااای... افشیـ:

 :پرسیدم و کشیدم عمیقی نفس...موند من مات اونم نگاه

 کجاست؟؟؟ من خواهر اوردین؟؟؟ الناز سر بالیی چه:

 ...ناز ایل باش اروم: افشین

 :کردم نگاهش گیجی با

 میکنید؟؟؟ کار چی اینجا شماها اصال اره؟؟؟ روزنامه تو از البد اهاااا میدونی؟؟؟ کجا از و من اسم:

 ...خدایا بگم چطور... ولی درست فهمیدیم روزنامه تو از و الناز و تورو اسم ما: الیاس

 ...بیای ما با باید: افشین

 باید؟؟؟:

 :دادم ادامه و زدم عصبی ی قه قه

 ...نداره وجود بایدی هیچ:

 ...نکن لج نـاز ایــل:

 :گفت تر زود اون که بگم چیزی خواستم و کردم گاهن بود افشین کنار حاال که الیاس به عصبی

 ...بیای من با و بشی قانع تا بدم نشونت و چیز یه بذار اصال:

 :گفتم عصبی... باال رفت سریع حرف این بعد

 میکنید؟؟؟ کار چی اینجا شماها کردین؟؟؟ مسخره و من:

 :گفت و زد پوزخندی
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 ...ویالی واقع در... اینازمه خاله ویالی جا این:

 غیر برام میدیدم که چیزی... اومد بند زبونم... شد کشیده اون سمت به نگاهم... اومد الیاس پاهای صدای

 :گفتم لرز با... بود تحمل قابل

 ماست؟؟؟ چشمای شبیه... شبیه چشمات...چشـ.. چرا... تو:

 ...دوتام شما برادر چون:

 ؟؟؟چـــی... کردم تکرار خودم برای بار چند و حرفش بهت با

 بودم؟؟؟ ام خانواده پیش مدت اون تو من یعنی... یعنی... ممکنه غیر این:

 ...ناز ایل نداشت دردسر همه این میگفتی ما به و واقعیت اسم اگه تو:

 ...نمیزد مو من چشمای با که چشمایی... کردم نگاه ایش فیروزه چشمای و الیاس به باز... کردم نگاه افشین به

 :افتادم چیزی یاد یهو... الزمه دقت فهمیدنش برای ولی... داریم زیادی شباهت میبینم میکنم دقت که حاال

 ...که نبود ایناز تو مامان اسم اما:

 اگه... اش روزه یک دخترای شدن گم همراه... مردُ  پیش سال نوزده من مادر ایلناز... آنی میگن بهش همه:

 ...داری پالک دوتا تو نکنم اشتباه

 :داد ادامه و رفشح باقی افشین

 ...ناز ایل نوشته التین به یکی و من ناز های ماه نوشته یکی:

 :گفت و افشین حرف ی ادامه الیاس... کردم نگاهشون حیرت با

 ناز های ماه همشون میگه بابا... ناز ماه یعنی ایلناز و الناز و ایناز... داد بهتون بابا و من ناز های ماه پالک:

 ...داده برات نیلو خاله رو اسمته که هم پالکی... منن

 ایستاده مقابلم که اینی االن یعنی... نشستم بود دست دم که مبلی اولین روی... افتادم فشارم میکردم حس

 ...غریبیه ی واژه واقعا هه... برادر برادرمه؟؟؟

 میای؟؟؟ ما با حاال: افشین
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 ...اره:

 ...ببینم ممیتونست هم الیاس ی یخی چشمای تو حتی رو خوشحالی

 ***الناز***

 ...مامانت جانه باش اروم:

 خل دختره این بوده کجا بندی نفس بابا نه دیدم یهو... بکشم نفس نمیتونستم و بود اومده بند ترس از نفسم

 :کردم دور خودم از و گرفتم و دستاش سریع... گرفته و دماغم و دهن جلو

 هستی؟؟؟... کی تو:

 :گفت دختره... بود دهش کم ترسم... میزدم نفس نفس

 شما؟؟ و هستم تیبا من:

 :گفتم ای طلبکارانه لحن با

 میخوای؟؟؟ چی جنگل این وسط تو... بابام بچه:

 جنگل؟؟؟ تو اومد یهو شد چی اصال میخوای؟؟؟ چی وسط این خودت... آمممم:

 خودمم ؟؟ظاهرشدم؟ جنگل وسط جوری چه من واقعا... خیرهشدم بودن سیاهی نقاب پشت که چشماش به

 :گفت تیبا... نمیدونم

 بگی؟؟ و اسمت نمیخوای... خیال بی:

 ...الناز:

 ...برم باید دیگه من جان الناز دیدارت از شدم خوشحال خوب... اووو:

 :زدم صداش سریع... شدم گم وسط این من افتاد یادم که بره افتاد راه

 ...تیبا ببخشید:

 :دادم ادامه و حرفم... بود پریده یکم رنگش ...چیزی یک از میترسه میکردم حس... برگشت

 کجاست؟؟؟ اینجا بگی میشه... شدم گم من:
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 ...تهران نزدیک جنگالی از یکی:

 چــــی؟؟؟تــهــران؟؟؟:

 اومدی؟؟؟ کجا از تو... اره:

 :کردم زمزمه اروم

 کنم؟؟؟ کار چی من حاال... بابل:

 ...بابل میفرستمت بعدش... بیا من با:

 :گفت گرمی لحن با... افتادم راه دنبالش منم ...افتاد راه

 شمالی؟؟؟ دختر تو پس:

 :زدم لبخندی

 تهرانی؟؟؟ تو... اره:

 داری؟؟؟ برادر و خواهر... اوهوم:

 :گفتم... بزنم زنگ بهش بتونم کاش داره؟؟؟ حالی کجاست؟؟؟چه االن اون... خدا یا... افتادم ناز ایل یاد یهو

 داری؟؟؟ موبایل:

 ...نگفتی... نه همراهم:

 ...دوقلوییم... دارم خواهر یه:

 ...شو سوار منه ماله ماشین این... میاد خوشم ها دوقلو از خیلی من واقعا؟؟؟:

 :پرسیدم متعجب و شدم ماشین سوار

 سالته؟؟؟ چند تو مگه:

 :خندید

 چطور؟؟؟15:... 

 میشینی؟؟؟ فرمون پشت ساله15: 
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 ...سالشه1۹  اون... میکنم سوار و داداشم تر جلو کیلومتر چند یه:

 چیه؟؟ اسمش داری؟؟؟ و داداش یه همین فقط تو... من مثل:

 ...تلناز خواهرم اسم و تینوشه داداشم اسم... دارم هم دیگه خواهر یه نه:

 ...هوووم:

 رظاه اینجا من یهو که شد چی اصال... ناز ایل از افتادم دور انقدر بود بار اولین... داشتم بدی خیلی احساس

 رفتم بعدشم که و نشدم خارج شهر قائم از عمرم تو خدایا وای اخه؟؟؟تهران؟؟؟ بود قحط جا شدم؟؟؟خدایا

 ...بابل

 از سریع... خل ی دختره ای.. کرد نگاهم تعجب با.. شد سوار پسر یه جا در و شد پیاده... ایستاد تر جلو کمی

 :گفتم سوار داشت که تیبا به رو و شدم پیاده ماشین

 ...جلو بیا تو اتیب:

 ..اوکی:

 :گفت برادرش به رو و نشست جلو هم تیبا... نشستم عقب و رفتم

 ...بابل... قائـ میفرستیمش تهران از و تهران میریم. گمشده جنگل توی جان الناز:

 بی!! زدم؟؟؟ تیبا به شهر قائم از حرفی کی من... کردم میداد تکون سر که تینوشی و تیبا به نگاهی حیرت با

 قرار بازوم روی دستی تقریبا ساعت نیم یه بعد... بستم و چشمام و زدم تکیه پشتی به و سرم و شدم خیال

 های چشم با که چرخوندم چشم... نشدم ماشین توفق متوجه من چرا... کردم باز و چشمام... داد تکونم و گرفت

 :پرسیدم... شدم رو به رو تیبا ترسون و متعجب

 شده؟؟ چی:

 :گفت پته تته با

 ...رسیدیم.. رسیـ... هیچی...هیـ:

 :گفتم... هستیم سفید نمای با نقلی ویالی خونه ی رو به رو دیدیم که شدیم پیاده ماشین از
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 .ترمینال برسونید و من بهتره:

 ...تو بفرمایید حاال: تینوش

 .شدیم وارد هم با و دادم تکون سری چارا نا

 ***سخص سوم***

 در... میزد شدت به قلبش... نکرد توجهی الناز با مادرش گرم پرسی احوال به و شد اتاقش وارد سرعت به تیبا

 در که را افرادی تک به تک... الناز از هم این و ارشیا از ان... الیاس جای نرفت چرا که افتاد کردن غلط به آن یه

 :نالید و نشست تخت روی باتی... میگفتند را خود نام ها ان ی همه... داشت یاد به خوبی به بود دیده خواب

 بود؟ کوفتی چه دیگه دیدم که چیزی اون:

 عادی حالت به برداشت الناز ی بازو روی از را دستش وقتی که چشمانی... افتاد الناز درخشان چشمان یاد هم باز

 شدن درخشان از هم این همه شدن خشک از ان... افتاد می عجیبی اتفاقات برایش... گشتند باز خود ی

 :رفت بیرون به و شد بلند سریع... میزند صدا اورا که امد مادرش صدای... الناز مانچش

 مامان؟؟؟ جونم:

 ...میمونه ما پیش و شب کن راهنمایی اتاق به و الناز عزیزم:

 .ماندنش از حاال و بود ناراحت خیلی او وجود از اما شود ناراحت الناز وقت یه تا نکن اخمی کرد سعی تیبا

*** 

 دقیقه چند فقط این با... ناز ایل... بود خواهرش نگران نفر یک ولی بود کرده النه شادی انان تک به تک لد در

 را همراهش ی گوشی افتاد یادش یهو... میدانست تر کوچک خود از سال چند را او هم باز اما بود بزرگتر الناز از

 به بود رسیده فرا بود کرده کرایه الیاس که شینیما شهر قائم به بازگشت هنگام زیرا. است گذاشته جا ویال در

 ...داشت عجله دلیل همین

 :پرسید سراسیمه ایناز. شد بلند داشت او به خاصی ی عالقه حاال که ایناز کنار از

 ؟!!گلم؟؟ میری کجا:
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 ...شده گم اون... الناز:

 .رفته اونم بیرون رفتی خونه از صبح تو وقتی شاید میشه مگه... وا: نیلو

 .اون بدون نمیومدیم کاش... نگشت بر چرا پس بوده رفته صبح اگه اون... خوب:

 ..بزنه زنگ من به خونه رفت وقت هر که گذاشتم خونه تو داشت یاد یه من ایلناز نترس: افشین

 .میزد شور دلش هم باز اما نشست جایش سر دوباره

 ...غمی هیچ بدون. بودند شاد... انداخت همه به نگاهی... بکند کاری خود شدن ارام برای کرد سعی و کرد پوفی

 دوست دختر عنوان به... حاال ولی بود خانه این در خدمتکار یک عنوان به قبل ی دفعه... گرفت دلش ناگهان

 :گفت دل در و زد پوزخندی... فرهمند... جدید فامیل البته و... اش اصلی اسم با و... خانه صاحب

 ..«کالسه اب فامیالشونم حتی المصبا:»

 ...بود گرفته ارث پدرش از را ان... میفهمید را پوستش متعادل نا رنگ دلیل حاال.. دوخت پدرش به را نگاهش

 ...نمیدانست را هست جوری این پوستش رنگ چرا اینکه دلیل اما

 از... نمیکرد او به چندادنی توجه سپهر اما داشت همسرش با زدن حرف در سعی اشاره و ایما با ایناز او کنار در

 غره چشم که این از بعد.رفت او کنار به و شد بلند ایلناز کنار از هاست حرف این از تر شوت سپهر دید وقتی اخر

 :گفت رفت او به ای

 بگیم؟؟ ها بچه به جوری چه... سپهر میگم:

 :گفت پر دهان همان با... گرفت گازی و کرد دهانش در را ان از نیمی و برداشت خیاری خیال بی سپهر

 بگیم؟؟؟ رو چی:

 :گفت عصبی ایناز

 ...نیستن انسان اونا این... نیستیم انسان ما اینکه:

 ایناز. افتاد سرفه به... برود اش گلو در خیار ای تکه شد باعث سپهر برای حقیقتی چنین شدن روشن ناگهان

 :گفت هم همزمان... داد دستش به و ریخت او برای ابی میز روی پارچ از سریع
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 .ای بچه هنوز.وای سپهر وای:

 :گفت و کرد صاف را صدایش و نوشید را اب سپهر

 ..میکنیم فکری یه بعدش بیاد هم الناز بذار:

 :گفت و کشید اهی دخترش نام شنیدن با ایناز

 از غافل... گذاشت تنها مارو و کرد دق داده دست از هم دیگه الناز یک دوباره از فهمید وقتی..مادرم چاره بی:

 ...بوده خورده گره هم به ما سرنوشت که این

 گاه تکیه به لبخندی ایناز.. شد گرفته سپهر تنومند دستان توسط شد جاری چشمانش کنار از که اشکی قطره

 همسرش و پسر و بودند او نزد سالم و صحیح دخترانش... نمیخواست خدا از چیزی دیگه... زد اش همیشگی

 ...نداشت که او نظر از... نه داشت؟؟؟ هم دیگری چیز خوشبختی واقعا. ..نمیگذاشتن کم برایش چیزی هم

 ***الناز***

 .برسونید بابل تا و من شدیم مجبور که تینوش اقا شدم شرمنده واقعا:

 .حرفیه چه این نفرمایید:

 رو... باشم مودب مجبورم منم چلمن این زدن حرف قلم لفظ بخاطر... چرتش اسم اون با ننر لوسِ پسره... اه اه اه

 :گفتم و تیبا به کردم

 ...عزیزم مرسی:

 برم؟ دستشویی یه و تو بیام من میشه جان الناز چیزی یه فقط... نکردم کاری خانمی میکنم خواهش:

 اجازه خودش به غدی دختر همچین که فوریه خیلی البد ولش خوب ولی.. کثیفه خونه... وای بیاد؟؟؟... امممم

 :داده حرفی همچین

 ...اییدبفرم:

 متوجه همه که جوری نه ولی بود باز ها در معمول طبق... اومد سرم پشت هم تیبا... شدم پیاده ماشین از

 و چیپس اشغال وسط یکم فقط نبود بد همچینم خونه... بیرون دادم راحت و نفسم تو رسیدیم وفتی... بشن
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 ...بخدا نه عایا؟؟؟ههه بد گفت این به میشه... میشد پیدا جا همه هم نوشابه های قوطی... بود ریخته پفک

 :گفتم تیبا به رو و کردم اشاره پله راه کنار روی راه به

 ...چپ دست رو راه انتهای:

 ...ممنون:

 و دیشب بفهمه ایلناز اگه وای... شده نگران خیلی ایلی البد... باال طبقه رفتم و گرفتم اش یخی چشمای از نگاه

 ولی کردم باز رو ها اتاق تک تک در... میکنه خفم بودم شد ظاهر نیلوخانم خونه تو یهو که دختره اون ی خونه

 :کردم صداش رسایی صدای با و پایین رفتم عصبی... نبود ایلناز

 ابجی؟؟؟ کجایی ایـلنـاز؟؟؟:

 :گفت بود اومده بیرون دستشویی از که تیبا

 شده؟؟ چیزی:

 .نیست خواهرم:

 .بیرون رفته البد:

 :گفتم و برداشتمش... بود میز روی موبایلش... نهاشپزخو تو رفتم

 .نمیره جا هیچ موبایلش بدون اون:

 رو برگه و جلو رفتم سریع. نبود نه بود؟؟؟ جا این قبال این... کرد خودنمایی یخچال روی زردی ی برگه ناگهان

 ...خوندن به کردم شروع و برداشتم

 با... نهایت و شد و سست هام زانو... سرم روی میوفتاد ای طبقه صد برج یه انگار میخوندم که ای کلمه هر با

 و خواهر یکدونه همین خدایا... ام گونه روی ریخت صدا بی اشکام و شدم زمین پخش برگه اخر اسم دیدن

 تازه انگار تیبا... برداشتم رو برگه دوباره اونا؟؟؟ ظالم دستای توی انداختی و اون چرا؟؟؟چرا اخه... داشتم

 :گفت و سمتم اومد سراسیمه همین واسه بود صداشده بی نهم متوجه

 شد؟؟؟ چی الناز:
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 :بود مونده جا به رنگ زرد کاغذ روی که بود کلماتی روی نگاهم... نمیدید و اون نگاهم

 ...نمیبینی و خواهرت دیگه وگرنه بیا ما ی خونه به ببینیش میخوای اگه ماست پیش خواهر... الناز سالم:»

 .«افشین

 :نالیدم... دوختم تیبا به و همنگا

 ترسیده چون... چون ما... ما باهاشون؟؟؟ کردیم کار چی ما مگه گرفتن؟؟؟اخه گروگان و خواهرم دیدی:

 ...بودیم

 :گفت و حرفم وسط پرید میزنم حرف دارم زور به دید وقتی تیبا

 ...میدیم خبر پلیس به اصال... میکنیم پیداش نشده چیزی. عزیزم باش اروم... الناز باش اروم:

 :گفتم دروغ از... میدن کاوه تحویل رو ما وگرنه نه پلیس... نه وای... کردم هول

 ...خدا تورو... حرفان ازاین تر باز حقه خیلی اونا... نه پلیس نه:

 

 :گفت ارومی لحن با و شد نرم هم تیبا ی سنگی چشمای حتی چون بود دردناک خیلی اشکم بدون هق هق

 .کنیم اجاره اتاق هتل یه بریم تینوش با پاشو. پاشو... باش اروم فقط لطفا اشهب... باشه:

 ناراحت خیلی هم تینوش... کرد تعریف تینوش برای رو قضیه تیبا... ماشین تو رفتم و شدم بلند تیبا کمک با

 مرموز ی خانواده اون برابر در کاری هیچ ما... زدم پوزخندی... میکنه بیاد در دستش از کمکی هر که گفت و شد

 ی میوفته؟گوشه برامون عجیبی اتفاقات میشیم نزدیک خانواده اون به وقتی چرا اخه چرا؟.بکنیم نمیتونیم

 ...بود میز روی ایلی ی گوشی چرا بگو پس...کنم خالی اون سر و خشمم کردم سعی. گرفتم دستم توی و مانتوم

 :پرسیدم تعجب با.. ستادای ماشین دیدم یهو... برداشتمش اخر ی لحظه شد خوب

 شد؟؟ چی:

 .بکنم رانندگی نمیتونم قراضه ماشین این با... شدیده خیلی باد:

 برمب پناه الیناز به خواستم... ترسیدم... میشد تبدیل باد گرد و طوفان به داشت کم کم باد... کردم نگاه بیرون به
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 نازی ایل دیگه... ببرم پناه بهش هام ترس وقعم که نیست ایلنازی دیگه... کرد سنگینی قلبم روی چیزی یهو که

 پیشش و بغضم درباسی رو هیچ بدون میبنده و گلوم راه بغض و میشم خسته دنیا این از وقتی که نیست

 این وقت االن... کردم پاک و اشکم... موهام الی دستش نوازش با کنه استقبال ازم خوبی به اونم و... بشکنم

 تینوش به رو... نمیذارم... بگیرن ازم و گاهم تکیه تنها نمیذارم من... کنم پیدا و زنا ایل باید... نیست حرفا

 :گفتم

 بیوفتیم؟؟؟ راه نمیشه وجه هیچ به:

 :رسید گوشم به شادش صدای

 ...شد صاف کامال هوا... اس معجزه یه... رو جا این من خدای وای... چرا:

 :پرسیدم... اشنا های صحنه دیدن از... افتابی و صاف هوای یدند از نه ولی... کردم کوپ... کردم نگاه بیرون به

 کجاییم؟؟؟ ما:

 ...شهر قائم:

 شهر؟؟؟ این چرا... نه خدا وااای

 ***شخص سوم***

 طبیعی هوا ناگهانی تغییر این بدهد تشخیص میتوانست خوب... کرد نگاه بیرون ی افتابی هوای به ایناز

 :گرفت را افشین ی شماره و تبرداش میزش روی از را تلفن... نیست

 آنی؟؟؟ خاله جونم:

 نشد؟؟؟ الناز از خبری جان افشین:

 قبلش... نداشت را دیگری اتفاق تحمل دیگر قلبش اری... ایناز توان نا قلب بر شد خنجری کرد افشین که مکثی

 که این از ترسان... بود ترسان قلبش... میترسید... بود اورده کم دیگه عاطفی لحاظ از ولی بود سالم که این با

 ...شود اضافه تنش های پاره گمشدن های سال رقم به

 ...بابل میریم ایلناز و الیاس با داریم... خاله راستش نه:
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 .نذارین خبر بی و من:

 .خدافظ برم فعال من. چشم:

 .سالمت به:

 و شد باز شدت به در گهاننا... بدهد قورت را بغضش کرد سعی و کرد پوفی. گرداند باز جایش سر به را تلفن

 :شد اتاقش وارد شنگول و شاد ارشیا

 چطوری؟؟ خوشگله سالم:

 محکم و گرفت قرار کنارش ارشیا. بست نقش بود شده تزیین صورتی رژ با که هایش لب روی جونی بی لبخند

 :گفت ایناز. بوسید را ایناز ی گونه

 میکنی؟ کار چی اینجا:

 :گفت و زد تکیه میز به ارشیا

 کردم؟؟؟ بد.. بده بزنم سر خالم به ومدما:

 .اومدی خوش هم خیلی اتفاقا نه:

 شد باعث ارشیا چشمان برق... بیاورند البالو شربت دو برایشان گفت ساختمان مستخدم به و برداشت را تلفن

 ارشیا.. .اورد شربت لیوان دو مردی پیر دقیقه پنج از پس... بود شده ای خبره ارشیا ی سلیقه در بشود متوجه

 :گفت و گرفت مرد پیر از را سینی شنگول و شاد

 .عموجان نکنه درد دستت:

 .میرم من اجازه با خانم. پسرم میکنم خواهش:

 .نکنه درد دستتم... سالمت به:

 زد لبخندی داشت عادت او های کار این به که ایناز... نشست ایناز کار میز روی ارشیا... شد خارج اتاق از مرد پیر

 ...است گذاشته لبه خیلی که این از غافل اما گذاشت میز روی خود جلوی و برداشت سینی توی از وانیلی و

 :گشود لب ارشیا
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 نشد؟؟؟ الناز از خبری:

 .پراکنده جوری این نه. باشن هم کنار در خانوادم کل میخواد دلم. شدم خسته ارشیا. نه:

 

 :گفت و نوشید شربت از ای جرعه ارشیا

 .حرامه قطرش یه دادن هدر که بخور و شربت این بردار االنم... میشه درست خدا لطف به:

 هایی چال را سپهر های گونه که همانطور. میرفت باال سمت به چشمانش ی گوشه هم هنوز. زد لبخندی ایناز

 فکر ارشیا بیخیالی به که همانطور ایناز.داشت دوستشان وار دیوانه هم هنوز ایناز که هایی چال. میدادند زینت

 هزار به و افتاد زمین روی لیوان خورد او به دستش حواسیش بی از که بردارد را شربتش لیوان خواست میکرد

 دشای تا کرد بلند را سرش... امد بند زبانش تعجب از ناگهان که کرد نگاه لیوان به افسوس با... شد تبدیل تیکه

 ...و نداشت وجود اتاق رد نیلویی هیچ. خیر ولی ببیند اتاق ان در را نیلو

 .شد خیره ارشیا به همین واسه شد زده ذهنش در ای جرقه سریع

 معلق البالو شربت قطرات. کرد رسوایش که قطراتی به انداخت نگاه دوباره. کند چه بود مانده پریده رنگ ارشیا

 :گفت دل در و کشید اهی. بود مانده هوا در

 !«شدی بخت بد میگم تبریک ارشی:»

 .اارشی:

 دلیلی. میخواستند دلیل ایناز چشمان.دوخت چشم او به زحمت به. اورد خود به اورا ایناز مانند زمزمه صدای

 :گفت نمیزند حرفی ارشیا دید وقتی ایناز. معلق قطرات برایاین کننده قانع

 میکنی؟ کار چی داری میفهمی هیچ:

 :گفت و داد قورت را دهانش اب ارشیا. ..نبود سخت بود خوانده را ارشیا ی حافظه ایناز که این حدس

 ...من خاله:

 بیاری؟؟؟ برام میتونی موضوع این برای دلیلی ارشیا؟؟؟چه چی تو:
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 :اورد زبان به را میلرزاند را ارشیا بدن ستون چهار که حرفی بلندی نسبتا صدای با و

 افزاری؟؟؟ اب تو که این کردن مخفی برای بیاری میتونی دلیلی چه:

 .میخوره بهم جمله این از حالم... بسه نازای خاله:

 در چیزی ناگهان ولی گرفت اورا دست و شد بلند سریع هم ایناز... رفت در سمت به و امد پایین میز روی از

 :امد وجود به ذهنش

 روال این به اگه... افزار اتش میشه افشین پس... شده اون شامل تر ضعیف عنصر و دومه ی بچه ارشیا:»

 «بادافزار الناز و افزاره خاک ناز ایل یعنی. است تر قوی عنصر وارث اول ی بچه باشه

 شد باز ایناز ی گرفته ی چهره ناگهان

 :گفت نگران ارشیا

 خاله؟؟؟ شد چی:

 :کرد اشاره بود شیشه از که دیواری به و رفت میزش پشت دیوار سمت به ایناز

 افتابی هوا یهویی چقدر بعدش دیدی دیدی؟؟؟ و انیناگه طوفان اون هم تو دیدی؟؟؟ هم تو ارشی... ارشی:

 دیدی؟؟؟ شد؟؟

 :گفت شادی فوق باصدای و فشورد اغوشش در را ارشیا و پرید... کرد نگاهش گیجی با ارشیا

 .افزاره باد یه من النازه... بود الناز کار اون:

 ها؟؟؟:

 اخم با اول سپهر. رفت بود سپهر اتاق که یکنار اتاق به و شد کنار اورا حرص با شد متوجه را ارشیا گیجی وقتی

 :گفت

 ؟.بود تو کار این... ایناز:

 :گفت میریخت اشک شادی از که ایناز... کرد اشاره بود پنجره از که دیواری به هم او و

 شامل ضعیف عنصر. بود کوچیکتر ی بچه اون... افزاره اب اون. ارشیا سپهر. بود الناز کار اون سپهر... نه... نه:
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 ...سپهر... شد اون

 :گفت و کرد پاک و اشکاش اروم. ایستاد اون جلو و شد بلند جاش از سراسیمه سپهر

 میگی؟ چی نمیشم متوجه... عزیزم باش اروم... انی باش اروم:

 .سپهر... افزاره باد من النازه سپهر... سپهر:

 خوش هم او. فشورد اغوشش در را زاینا میبارد چشمانش از اشک درنگ بدون و نمیگیرد ارام دید وقتی سپهر

 لحظه همان. شود ایجاد بدنش اعضای تک به تک در حالی خوش شد باعث ایناز های حرف... بود شده حال

 .نذاشتش جواب بی ارشیا که زد او به حالی خوش از شار سر و گرم لبخندی سپهر... شد اتاق وارد هم ارشیا

 ***الیاس***

 پول غر غر با و اوردم در جیبم توی از و پولم کیف.. ویال سمت رفت و شد پیاده سریع ایلناز ایستاد ماشین تا

 ناز ایل اگه. بدم پول جا اون برم میتونم ثانیه یک عرض در که راهی برای میاد زورم... دادم و ماشین کرایه

 ...تو رفتیم شیناف همراه و شدم پیاده ماشین از منم. میومدیم االرضمون طی قدرت با تامون سه هر میدونست

 :گفت نگرانی با ایلناز شدیم خونه وارد تا

 کنیم؟ کار چی حاال... نیست میگردم که رو جا هر. نیست:

 با... دستشه تو رنگ زرد و مربعی کاغذ یه دیدیم که رفتیم دنبالش هم ما. اشپزخونه تو رفت سریع افشین

 :گفت که کردیم نگاهش گیجی

 ...اینجا اومده اون:

 .نیست منم بایلمو. اره:

 رفته؟ چرا خوب:

 :گفت عصبی ایلناز... کردیم سکوت همه من سوال با

 .شق کله ی دختره:

 قبال که شکسته کلدونه یه جز به.. نشدیم مواجع هیچی با ولی رفتیم ویال هال به سمون هر... اومد صدایی یهو
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 نمیاد یادم ولی بود اشنا برام حس این. شد ایجاد بدنم توی خفیفی لرز... کردم عجیبی احساس یهو بوده میز رو

 یهو... بودم داغ ولی بود سرد... گرفتم دستام تو سرم... مبل روی انداختم و خودم.باشم شده همچین حاال تا

 اون. شدم بلند جام از... نداشتم حسی هیچ... شد قبل مثل چی همه بعدش و اومد دختری ضعیف صدای

 ...بود تیبا صدای شبیه... صدا اون... نه خدایا وای... مطمنم و این نبود الناز بود؟؟صدای کی صدای... صدا

 :گفتم لرزونی صدای با ولی دارم هراس گفتنشم از حتی

 .دزدیدن و الناز:

 :دادم ادامه گه کردن نگاهم بهت با ایلناز و افشین

 ...رفت... رفت... رفت ولی بود اینجا االن اون. تیباست سر زیر همش:

 :زدم داد و شدم بلند

 .احمق منه به لعنت... رفت:

 ***شخص سوم***

 شوق اشک بود مانده کم. رفت ایلناز سمت به راست یک و شد پدرام ی خانه وارد سراسیمه ارمیال

 :گفت لرزان صدای با ارمیال. بود خواهرش مانند هم امیتیس.بریزد

 ...میبینمت که خوشحالم خیلی من خدای ایلنازی؟؟؟وای تو...تو:

 از برگشتنشان از بعد از... نداد نشان العملی عکس هیچ اما ایلناز... کشید اغوشش در را ناز ایل درنگ بدون و

 نگویند چیزی هایشان پدر و مادر به که بود نخواسته ها ان از الیاس اگه. میکرد اش خفه داشت بغض ویال

 .میگفت ایناز به سریعا

 شدن له حال در ارمیال اغوش در که ارشدش خواهر که بود شده خیره و بود نشسته حال از ای گوشه الیاس

 را هایش لنز دیگر. داد مالش را چشمانش خسته الیاس.گرفت اغوش در اورا هم امیتیس ارمیال از پس. بود

 ...شد لنز گذاشتن خیال بی دارند را مادرشان ناب چشمانه او مانند خواهرنش بود فهمیده وقتی از. بود نذاشته

 همان درست... صبح مانند درست. گرفت لرز... شد داغ بدنش بعدشم و کرد شدید سرمای احساس نگها نا
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 .رفت افشین اتاق سمت به. شد بلند جایش از دلیل بی یهو. داشت را انگیز نفرت حس

 عامل و انداخت افشین اتاق درون که را خودش. رسید باال به باالخره ولی میخورد تلو تلو و میرفت گیج سرش

 :گفت نفرت با الیاس. شدن ناپدید باره یک به ها احساس ان تمام و دید را ها حس این تمام

 میکنی؟ غلطی چه جا این تو:

 زمین به درد از او و پیچید سرش در سوتی صدای ناگهان که برود او سمت به بلند های قدم با خواست و

 :گفت غرور با و زد وزخندیپ تیبا. زد دادی گذاشتن هایش گوش روی را دستانش... افتاد

 .باشی جوری چه باید جن ترین قوی جلوی که باشه حواست تا کردم و کار این:

 :زدن حرف به کرد شروع. نشست الیاس کنار و رفت جلو قدم چند

 میگه و پیشم میاد یکی میدیدم خواب. میدیم خواب شب هر پیش شب چند همین تا دیدم تورو که زمانی از:

 ولی. طور همین هم تو. بودم ساده جن یه تو؟من پیش میومد باید کرا. نکردم گوش اما. یاسال سمت گرد بر

 و اومدی خوابم به خودت تو که این تا. میومد خوابم به جدید فرد یه شب هر و کرد پیدا ادامه ها خواب این

 درست کردم کاری هر. نم اال شدن خشک همه مدرسه تو بار یه کنار به این حاال. شد تموم ها خواب اون دیگه

 وقتی اون بعد روز... برگشتن اولیشون حالت به درست همه کشیدم من که جیغی با اما نشد درست که نشد

 .دیدم دختر یه میکردم اندازی تیر تمرین داشتم جنگل توی

 :گفت پوزخند با و الیاس عصبی چشمانه به شد خیره

 اون که مثلی خوب ولی بودم دیده خونه همین توی قبال اون... تو چشمای کپی داشت چشمایی که دختر یه:

 اون صبحش فردا شد قرار و بردیم خونمون به برادرم با و اون. بود شده گم جنگل وسط اون. بود کرده فراموش

 خیلی. درخشید چشماش اون به دستم تماس با کنم بیدارش میخواستم وقتی شب اون. بابل بفرستیم و

 درخشید اونم های چشم و کردم بغل و کوچیکترم خواهر وقتی ولی میکردم فرار ونا از جورایی یه. ترسیدم

 .شد طور همین زدم دست که پدرمم و مادر و برادر به. میشه انجام من توسط ها چشم درخشیدن شدم متوجه

 .نمیدیدن و درخشانشون های چشم بقیه انگار ولی
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 :داد:ادامه و کرد پوفی تیبا

 هاش چشم اون و بدم دست هام معلم از یکی به شدم مجبور وقتی ولی کس همه و چی همه از میکردم فرار:

 بود اونجا. درخشید هاش چشم زدم دست اون به وقتی. جنه نیمه هم صمیم دوست. شد کم ترسم ندرخشید

 هجن دختر اون فهمیدم وقتی. انسان کی و جنه کی بدم تشخیص میتونم افراد با دستم تماس اثر بر فهمیدم که

 حالش دزدیدن و خواهرش فهمید وقتی دختر اون برسونیم و اون تا بابل اومدیم هم با و کردم راضی و داداشم

 .شهر قائم تو خونه مسافر یه به رفتیم هم با همگی ما و شد بد خیلی

 :غرید تیبا به رو. عصبی هم خیلی... بود عصبی.میزد نفس نفس الیاس

 کجاست؟ الناز:

 :زد ای قه قه تیبا

 من؟ با داری کار چی... تویی االن من حساب طرف. ندارم کاری دختر اون به من نترس:

 :گفت و شد بلند جایش از الیاس

 .بیا من با:

 جلب انها به ها توجه ی همه رسیدند پایین به وقتی.افتاد راه او دنبال صدا و سر بی تیبا تعجبش کمال در

 :زد داد ناگهان ایلناز... شد

 ...این. ..این خدا یا:

 :گفت رسایی صدای با و برید را خواهرش حرف الیاس

 .خانم ارمیال های قدرت وارث. هستن تیبا ایشون:

 ارشیا خشمگین نگاه وسط این.بود دیده را همه. کرد بودند شده خیره او به مبهود که افرادی تمام به نگاهی تیبا

 :داد ادامه الیاس... انداختش خنده به

 .تیباست پیش الناز:

 :پرسید و رفت جلو قدم چند سریع و برخاست جایش از ایلناز
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 .بگو خدا کجاست؟تورو خواهرم. خواهرم:

 :داد جواب اش زیبا صدای همان با تیبا

 .نترس امنه جاش:

 :گفت و زد لبخندی ارمیال

 ارمیال من. هوش و چهره لحاظه از هم قدرت لحاظ از هم نظیر بی. میکردم تصور که هستی چیزی همون درست:

 .هستم

 :اورد لب به تبسمی تیبا

 .دیدارتون از حالم خوش. میشناسمتون:

 :گفت خود با و شد پشیمون تیبا که بود لحظه ان در و

 .«مهربونن خیلی که اخه؟؟اینا چرا... میکردم فرار اینا دست از من:»

 :گشود لب خودش بار این تیبا... نشست کنارش هم خودش و کرد راهنمایی ها مبل از یکی به را تیبا الیاس

 .شرمنده ولی اومدم دیر خیلی میدونم... راستش:

 .نشده دیر ما واسه هنوز. نداره ایرادی: امیتیس

 دوقلو جای ما و گردونه بر رو صبا ی حافظه تا بشه پیدا مامان های قدرت وارث میخواستیم ما. جان خاله: ارام

 .بفهمیم هارو

 .بشیم نیازمند تیبا به ممکنه زمبا اون از جدا جان آرام: ارمیال

 :گفت قرار بی ایناز

 اینجا؟ بیاری و الناز میشه... میشه:

 :زد لبخندی هم باز تیبا

 .اجازه با دیقه یه پس.البته:

 ...ماند منتظر و گرفت را تینوش ی شماره.گرفت فاصله جمع از کمی و شد بلند جایش از
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 :پیچید گوشش در تینوش ترسان صدای تماس برقراری از میشد امید نا داشت تیبا که زمانی

 احمق؟ ی دختره کجایی تو تیبا... تیبا:

 .میرم کجا گفتم بهت که تینوش؟من شده چی:

 .رفته دختره. دختره تیبا:

 باشه؟؟؟ رفته ممکنه کجا چــــــی؟؟؟:

 :گفت تینوش... رساند او به را خود سراسیمه تیبا داد صدای شنیدن با الیاس

 .بود امانت دختر اون کنیم کار چی تیبا. نیست موبایلشم حتی. نیست میگردم رو جا هر... نمیدونم ...نمیدونم:

 .میام االن من تینوش:

 :پرسید الیاس. کرد قطع را تماس درنگ بدون و

 رفته؟؟ الناز شد؟؟ چی:

 .شد غیب ناگهان و شد خیره به زده خجالت های چشم با تیبا

 ***الیاس***

 ...زدم داد وجودم تمام با و زدم دیوار به یمشت شدنش غیب با

 نیومده؟؟؟ ما به خوش ی لحظه یه چرا خدایا

 چراااا؟؟؟

 .خدایااااااا. بابام مامان سرد رفتارای از شدم خسته... ارومی نا همه این از شدم خسته. دیگه شدم خسته

*** 

 .کرد لوج عقب و خودم و نشستم ایم گهواره صندلی روی و شدم اتاقم تراس وارد

 .کشیدم اهی و کردم ام شده بانپیچی دست به نگاهی

 .شده تموم تحملم دیگه واقعا

 .میکنم زندگی وضع این با دارم ساله1۷ 
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 ...میکنم تحمل و بابام و مامان های رفتار دارم که ساله1۷ 

 تو و چشماشونه وت که غمی ولی نذاشتن کم هم محبت از تازه. اصال نه گذاشتن کم برام بابام و مامان نمیگم

 .میکنه سنگینی من قلب روی نمیشه پاک هامونم لحظه ترین شاد

 .میبره نفسمم راه سنگینی این

 رسیدیم وقتی. دیدیم ناز ی دوقلو دختر دوتا خیابون توی که بود زمانی کرد گریه جلوم مامانم که باری اولین

 .بیرون زد خونه از اون بود امانم از تر بد هم بابام حال... میکرد گریه وقفه بی مامان خونه

 بهم اون. کرد نابود و زندگیمون که و دلیلی گفت... گفت بهم پرسیدم خودش از و مامان های گریه دلیل وقتی

 ...داشتم خودم از بزرگتر خواهر دوتا االن منم نمیشدن دزدیده اش روزه یک دخترای اگه که گفت

 ...غد ادم یه شدم... شدم سرد منم ها حرف اون با لیو بودم شر خیلی... شد عوض من رفتار جا اون

 با باشم داشته خواهر دوتا بلکه نه که یکی میتونستم فهمیدم وقتی و... داشتم خواهر یه ارزوی همیشه من

 کم دیگه ولی.... ولی کردم وفا عهدم به هم االن تا و. باشم خواهرام دنبال نفسم اخرین تا کردم عهد خودم

 ...اوردم

 ***رشیاا***

 که ای گوشه یه همون... گوشه یه نشستم... توش رفتم و کردم باز و بود لباس از پر که و دیواریم کمد در اروم

 ...نیومدم که میشه سالی چند یه ولی. اینجا میومدم میکردم قهر کی هر با بچگی از... مینشستم جا اون همیشه

 عمو با خوند؟؟؟ و ام حافظه که ایناز خاله با افزارم؟؟؟ اب که خودم کردم؟؟؟؟با قهر کی با االن... کشیدم اهی

 درست و ذهنم محافظ دیوار نتونستم هنوز که خودم با یا کی؟؟؟؟ با ؟؟؟؟.کرد نصیحتم کلی اونم که سپهر

 میکنه؟؟؟ اذیتم موضوع این بخاطر هی که افشین با کنم؟؟؟یا

 الناز اصال میبود؟؟ هم الناز االن اگه میشد چی. گذاشتم پاهام روی و سرم... کردم بغل و هام زانو و کردم پوفی

 اره قبلیشون؟؟؟ ی خونه... نداره رو ما ی خونه و قبلیشون ی خونه جز به جایی اون باشه؟؟؟ رفته ممکنه کجا

 ...همینه
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 قبل شعور بی این باز... نشد کنم باز و در خواستم چی هر... افشین اتاق سمت رفتم و شدم بلند جام از سریع

 .بگیرم و قبلیشون خونه ادرس باید. ایلناز پیش برم فردا باید. اتاقم گشتم بر... کرده قفل و در خواب

*** 

 بخواد که نداره ای دیگه جای اون... قبلیشون ی خونه به رفته الناز مطمنم... نداشتم خواب هیجان از دیشب

 روی راه ایناز خاله ی خونه روی به رو. ایناز خاله ی خونه سمت افتادم راه و نگفتم چیزی کسی به بازم ولی... بره

 ای تقه. بودم اونجا کردم باز و چشمام وقتی. اونجا رفتم و بستم و چشمام و کردم تصور و ایلناز اتاق در ی جلو

 :اومد ایلناز خوابالود صدای. زدم در به

 بله؟:

 تو؟؟؟ بیام... بال:

 ...کن صبر دقیقه یه تویی؟؟؟ ارشیا:

 درنگ بدون... انداخت خندم به سرش روی شال... کرد باز و در باالخره خانم تا در جلوی ایستادم سینه هب دست

 :پرسیدم مقدمه و

 میدی؟؟ و قدیمیتون خونه ادرسه ایلی:

 .بهتره خوابه؟؟؟ گیج حد این در الهی... بود بسته کامال چشماش

 داری؟ اونجا کار چی:

 .دارم کار بگو:

).....( : 

 .افرین برس خوابت به برو. مرسی اوکی:

 ...کردم تصور رو اونجا و بستم و چشمام... بودم رفته قبال و بود ادرس که جایی... پایین اومدم ها پله از سریع

 لبخندی... بود شدید خیلی جا اون باد. بود درخت برگ از پر زمین روی...بودم اونجا کردم باز و چشمام وقتی

 ...کنم پیدا رو کاوه ی خونه تا رفتم ها خونه سمت به و کرد سرم و ئیشرتمسو کاله... نشست لبم روی
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 پر و وجودم ی همه تردید گرفتم قرار که زده زنگ در جلوی... بود راست سر ادرسش خونه شکر خدارو

 1۳- پسر یه یهو چی؟؟ نباشه کاوه ی خونه٬ خونه این اگه وای... نمیومدم تنها و میگفتم الیاس به کرد؟؟؟کاش

 :گفتم گرفتمو قرار جلوش سریع... شد رد کنارم از ساله1۴ 

 اس؟؟؟ کاوه ی خونه خونه این ببخشید... سالم:

 :گفت پسره... میکنم شک خودم به میکنه؟؟؟دارم نگاه همچین چرا این اه... کرد نگاه وضعم و سر به مشکوک

 باشن؟ کی اقا:

 .ام کاوه اشناهای از یکی:

 :زد پوزخندی

 چیزی و بودن دوتا اون دنبال که بودن تو امثال از خیلی. نیستن وقتیه چند یه بگم باید دختراشی دنبال اگه:

 .نیومد گیرشون

 :گفتم بلندی صدای با و با عقب دادم هل رو پسره و شدم عصبی

 .وجبی نیم بفهم و دهنت حرف:

 :گفت و زد پوزخندی پسره

 ...نمیـ بهت گفتم که خورد بر بهت چیه؟؟؟ ها:

 :کردم قطع و حرفش بلندی صدای با

 ببندمش؟؟؟ خودم یا و دهنت میبندی:

 :گفتم و گرفتم رو اش یغه که جلو اومد باز پسره

 .بزنی من خواهرای راجب حرفی همچین نشنوم دیگه:

 خواهرام ی اندازه به و الناز و ایلناز... میزدم نفس نفس عصبیانیت از... اومد کوتاه و کرد نگاهم بهت با پسره

 :گفتم خشنی صدای با و کردم ول رو پسره... طرفه من با بگه سرشون پشت بد بخواد کی هر و داشتم وستد

 اینه؟؟؟ خونش:
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 ...بله...بـ:

 سمت برگشتم... زدم تر محکم همین واسه نکردم دریافت جوابی... زدم در به ای تقه و رفتم خونه سمت به

 .شدم رو به رو یشخال جای با ولی نه یا هست خونه بپرسم که پسره

 باز و چشمام وقتی... بستم و چشمام و در روی گذاشتم و دستام نبود کسی وقتی... انداختم کوچه به کلی نگاه

 بی... شد جمع قیافم... شدم خونه وارد و گذشتم رو راه از حالی خوش با... دیدم در سمت اون خودم کردم

 الناز ولی گشتم رو ها اتاق تمام... کردم مرئی نا و خودم احتیاط محض میکردم؟؟؟ زندگی اینجا اونا... چاره

 با و نشستم سریع... خاصه صدا پام زیر شدم متوجه در از بیرون برم خواستم و شدم امید نا وقتی... نبود

 باز و در خوشحالی با... شدم رو به رو در با و زدم کنار و مکت سریع... بود خالی زیرش. مکت به زدم انگشتم

 :گفتم... داد و جیغ به کرد شروع دید و من ولی بود بسته پاش و دست و دهن... دیدم و الناز اون زیر و کردم

 ...بیرون میارمت االن الناز باش اروم:

 از و دستمال و جلو رفتم سریع.. گرفتم قرار اتاقک توی وقتی داد دست بهم بدی خفگی احساس. پایین پریدم

 ...اوردم در الناز دهن توی

 :زد داد نازال

 .برو جا این از ارشیا. برو ارشیا:

 ...بدم نجات رو تو اومدم الناز میگی چی:

 به و من در شدن بسته محکم صدای که کنم باز و دستاش سریع کردم سعی... اش گونه روی ریخت اشکاش

 .اورد خودم

 .شدی بخت بد ارشیا:

 شده؟؟؟ چی مگه لیو... میکنه گریه داره هنوز که دیدم و دوختم بهش و نگاهم

 ***دیروز***الناز***

 ی واسه حتی دلم... تنگه دلم... گرفته دلم. بیرون زدم خونه مسافر از و برداشتم و موبایلم خوابید که تینوش
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 به ما که شد چی اصال... روزا همون به برگردیم بازم میخواد دلم... شده تنگ زارش حال و نقلی ی خونه اون

 و بود سخت خیلی زندگیمون درسته.! ؟..نیست نفرمون دو خوشه های روز از خبری یگهد رسیدیم؟؟؟چرا اینجا

 بچه بیشتر... همدم یه داشتن بود کم... نکردیم احساس و چیز یه کمبود وقت هیچ اما کشیدیم سختی خیلی

 خدا بودم بچه وقتی از همیشه. داشتیم رو همدیگه دوتا ما ولی رفتن فرو هاشون تنهایی تو خره خر تا پولدارا

 ...میکردم شکر موضوع این بخاطر رو

 زمین روی و عقب شدم پرت... یکی به خوردم محکم یهو اما شدم کوچه وارد و شدم رد خیابون از. کشیدم اهی

 ایستاده کاوه پشتش... پشتش... من خدای وای... دیدم و کامران متحیر چشمای کردم بلند که و سرم... افتادم

 :کرد ویرون و دنیام کاوه صدای ولی گذاشتم فرار به پا و شدم بلند جام از سریع... بود

 ...دختراس یکیاز اون بگیرش کامی:

 برگشتم عقب به... کردم بیشتر و هام گام سرعت...زندگی سال نوزده بعد بده تشخیص مارو نمیتونه حتی... هه

 پر ای جعبه به و خودم سریع... کنم سد و راهش دبای... کردم نگاه جلوم به... میاد دنبالم داره هم کاوه دیدم که

 ...سازی دوچرخه به رسیدم رفتم که تر جلو کمی... رو پیاده وسط کردم پخش و اون و رسوندم قرمز های گرجه از

 که کنم نگاه عقب به گشتم بر و انداختم دوچرخه دوتا یکی... میشدم سوار یکی وگرنه بود خراب اینا ی همه

 ...همونه داداشه اینم... لرزید بدنم ستون چهار کردم نگاه یکی اون به وقتی... یکی شکم توی رفتم راست

 ...حاال ولی میزد حق حرف شب اون درسته

 .اومدم خودم به کاوه توسط بازوم شدن کشیده با

 :گفت تمسخری پر لحن با

 .بانو کردی گم راه:

 مواظبش خدایا. موند اونا دست چارم بی خواهره وای کنم؟ پیدا و ایلناز جوری چه حاال. شد اشک پر چشمام

 جا این...  شناخته نا اتاقک یک توی انداختن و من دیدم اومدم خودم به تا. بیرن سرش بالیی نذار خدایا. باش

 که اتاقکی... نیست کافی اندازه به اکسیژن انگار. اونجا داشتم بدی ی خفگی احساس کجاست؟؟؟ دیگه
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 بهم کامران که هلیُ  با... بودم ندیده چیزی همچین حاال تا. بود رنگ تیره فلز یه از شدیوارا بود شکل مستطیل

 خیره بهم پوزخند با که دیدم رو کاوه... برگشتم و کردم ای ناله.. دیوار به خورد سرم و گوشه یه افتادم داد

 :گفت و کرد اشاره ها دیوار به... شده

 چین؟؟؟ اینا میدونی:

 :گفتم خشم با

 .ببینم و ریختت حتی نمیخوام درک به برو:

 :زد بهش ای تقه و ها دیوار از یکی سمت رفت و شد بلند... زد ای قه قه

 .میگیره رو ها جن االرض طی قدرت جلوی که فلزه نوعی فلز این:

 :داد ادامه کاوه... حرفیه چه این اخه... زدم ناخداگاه پوزخندی

 .میشه سخت براشون جا این کشیدن نفس حتی... تر مضر ها جن واسه و تر فشرده خیلی فلزش این البته:

 به مو... شدم کشدارم های نفس متوجه خودم که بود موقع اون. شد خیره من به لذت با زد و حرف این وقتی

 چی؟؟؟ یعنی این شد سیخ تنم

 .جن نیمه توئه برای فقط ولی. نیست کشنده نترس: کاوه

 همش اون ممکنه غیر این.. نداره امکان این.. جنم نیمه من... من.. من.. .میشنوم دارم چی... شد گرد چشمام

 ...نه خدایا نه نه نه نه. کتاباس تو ماله

 اون های طوفان تمام. بردین ارث به اونا از و هاتون قدرت تمام نه؟؟؟ باشی دیده و سپهر و ایناز کنم فکر: کاوه

 کنترل جزء هم شما نمیکردم فکر من... بود شماها تقدر بخاطر همه و همه زمین های بلندی و پستی شب

 ...شده ساخته سالگیتون شش زمان از اتاقک این... اتاقک این توی مینداختمتون زودتر وگرنه باشین کنندگان

 ...هنوز میگشتن شماها دنبال در به در سپهر و پدرام و نیلو و ایناز که زمانی درست. بفهمین شما که این بدون

 ...دارن خبر چیز همه از اونام چون نندازم جا هم و الیاس و ارشیا و افشین رهبهت البته

 ...برداشتن رو نردبون و رفت باال بعدش هم کامران.رفت باال اون از و رفت بود متصل در به که نردبونی سمت به
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 رو خانواده اون رموزیم دلیل حاال... میفهمم و اتفاق همه اون دلیل حاال... ریخت اشکام و کردم کز دیوار کنج

 ای نامه چه اون وااای... افشین واااای... واااای بودن؟؟؟ ما ی خانواده اونا واقعا... یعنی... میفهمم

 مامانم برای بمیرم من الهی وای... افتادم ایناز ی گرفته ی چهره یاد... هوا رفت هقم هق... خدایا بود؟؟؟وااای

 یک فقط. ازتمیخوام خدایا... بابام ی هایافتاده شونه برای الهیبمیرم.. .بزنه دم نتونست و بودیم جلوش ما که

 .ببنمشون باردیگه یک فقط و فقط... بار

 دستم بود اتاقک سقف به رو در... بود در که قسمتی اون رفتم و شدم بلند... بود سخت برام کشیدن نفس

 :زدم داد... نمیرسید بهش

 ...میشم خفه دارم... بیرون بیار جا این از و من:

 :زدم داد باز... کردم پاک و اشکام و زمین روی خوردم سر

 ...باشم تو این نمیخوام. بیرون و من بیار لعنتی:

 اون با... عقب بردم و خودم کشون کشون و ترسیدم کامران دیدن با... پایین اومد نردبون و شد باز در یهو

 تقال نمیتونستم حتی که بود کرده ضعیفم انقدر فلز اون... بست و پاهام دست و جلو اومد روحش بی صورت

 اتاق وسط همون. رفت جا اون از حرفی هیچ بدون و شد بلند کامران... ریخت اشکام باز بست که و دهنم... کنم

 .بکشم کشدار نفسای که بود این بکنم تونستم که کاری تنها کشیدم دراز

 ***حال*** ارشیا***

 :گفتم ارومی لحن با کردم پاک و الناز اشکای

 ...کنم کمکت اومدم الناز باش اروم:

 :کردم بغلش اروم... گریه زیر زد های های و کرد بغل و هاش زانو کردم باز که و دستا

 شده؟؟ چی ببینم بگو... بزن حرف الناز:

 ...فهمیدم و چیز همه من ارشیا... میومدی نباید ارشیا.. ارشـ:

 :گفت سریع.. .کردم دور خودم از و اون بهت با
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 ..جنی نیمه هم تو که نگو ارشیا.. ارشیا:

 ...انسان شکل تو ولی کاملم جن یه من الناز نه گفت؟؟؟ بهت کی الناز:

 :نالیدم... میشد کاسته داشت لحظه هر انرژیم... گریه زیر زد باز

 ..بگووووو... بگو الناز:

 ...فلز این گفت اون. گفت بهم و چیز همه اون... کاوه:

 ...باشه ممکنه هم کشنده حتی مضره ها جن برای فلز این... دونممی:

 ایناز خاله حرف یاد یهو... نبود اتاق توی من برای اکسیژنی هیچ انگار... انگار... میشد کشدار داشت نفسام

 ...افزاره باد الناز... افتادم

 ...کردم بلند هم رو الناز و شدم بلند

 ...دبای تو ولی چیه که بدم توضیح برات نمیتونم االن.. افزاری باد یه تو ببین... یهـــ... کنی کمکم باید تو الناز:

 ...میکنه کم من برای و اکسیژن فلز این... میمیرم من وگرنه... کنی کمکم... هـــ

 کنم؟؟؟ کمکت جوری چه جوری؟؟؟ چه:

 ..کنی درست بادی گوی باید:

 ..طبیعتم ی ماورا موجود یه فهمیدم روز یه هنوز من ارشیا چی؟؟؟:

 ...کن توجه درونت ندای به... بدی انجام غریضی میتونی و کار این تو... باش اروم الناز:

 :نالید و کرد باز بعد لحظه چند... بست و چشماش الناز...گرفتم فاصله ازش کمی و زدم حرف این

 .نمیتونم... نمیشه کن باور نمیشه ارشی:

 ...میمیرم دیگه ساعت چند تا تو کمک بدون الناز... بتونی باید:

 ...رفت فرو خال توی انگار سری این ولی. بست و چشماش باز الناز

 ...نکردم دریافت جوابی ولی کردم صداش وار زمزمه

 ...داد قرار دهنش جلوی و باال اورد و دستش یهو



www.taakroman.ir  

 

  

 
122 

 

 )جلد سوم اتش افراز گمشده(صر موروثیعنا رمان

 Sanaz.mfکاربر انجمن تک رمان 

 

 ...شد ایجاد رنگ خاکستری گوی یه دستش کف و کردن پوف به کرد شروع اروم... بود سقف به رو دستش کف

 ..گوی اون روی گذاشت و النازدستش که بودم شده خیره صحنه اون به متحیر

 ...من سمت اومد و شد بزرگ خیلی خیلی گوی اون و کرد باز و دستش که کنم کار یه اومدم.

 تا شد رنگ کم و رنگ کم گوی... رسید بهم اکسیژن تازه انگار... بودم گوی توی کردم باز وقتی و بستم و چشمام

 ...شد نامرئی که جایی

 :گفت بهت با... شده خیره من به گیجی با شده باز چشماش دیدم که کردم نگاه الناز به حالی خوش با

 بود؟؟؟ من کار این... این:

 .ممنونتم الناز واای... اره:

 ممکنه؟؟؟ چطور...چـ:

 ...توئه وجود تو این:

 گوی؟؟ اون توی راحتی االن:

 میبینی؟؟ و گوی وت الی... اره:

 

 ...اوهوم:

 :گفت و کشید اهی... زمین روی نشست اروم

 بیرون؟؟ بریم جوری چه حاال:

 ...میکردم حس و این. میخورد تکون باهام همزمان هم گوی اون. نشستم منم

 :گفت شادی با الناز یهو

 داری؟؟؟ گوشی ارشی:

 افشین برای باال و بلند اس یه... اوردم در و گوشی سریع... اومدم خودم به یهو ولی کردم نگاهش گیجی با

 :فرستادم
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 جا این نیاین تنها.. دختراییم قدیمیه ی خونه ما.. افتادم گیر خودمم ولی کردم پیدا و الناز جای من افشین:»

 .«خطرناکن اینا

 ...شد اوکی... ایول:

 چی؟؟:

 ...افشین به دادم اس:

 بلندم...گرفت و یقم و جلو اومد طرف... جیبم تو گذاشتم و گوشی سریع... تو اومد یکی و شد باز اتاق در یهو

 :زد داد و کرد

 میکنی؟؟؟ غلطی چه من ی خونه تو تو:

 خری؟ کدوم دیگه تو... عمو کن ولم د:

 :گفت و سراغم اومد دوباره از... ایشاال دستت بشکنه... ببندم و چشمام شد باعث درد... خورد صورتم به مشتی

 اااا؟؟؟ه ارشیایی تو:

 شما؟؟ و وقتم خوش... به به:

 :کشید جیغ الناز... صورتم توی زد مشت دوباره از

 ...کشتیش... احمق نکن:

 :زد داد مرده... پیچیدم خودم به و گرفتم و صورتم... عقب شد پرت مرده یهو

 .پایین این بیا کامراااان:

 

 ...کشید و گرفت و پام که زدم بهش لگد و جلو رفتم بازم ولی... بود کوچیک خیلی یارو اون برابر در هیکلم

 سرم روی خیسی.. گرفت و یغم باز و شد بلند مرده... شد ایجاد بدی سوزش سرم ی گوشه و زمین افتادم محکم

 ...کردم حس

 یکی... داد صدا و فلزی دیوار به خورد محکم گوشی متاسفانه و گوشه یه شدم پرت... زد مشت بهم دوباره از
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 ...اورد در و گوشیم و گشت و جیبام و طرفم اومد مرده اون... داشت مرده اون به زیادی شباهت که پایین اومد

 :طرفم اومد سرعت به الناز... زمین روی افتادم حال بی

 .اوردی سرش بالیی چه ببین احمق ی کاوه خوبی؟؟؟ ارشیا... ارشیا:

 :زد داد و کرد بلندم... تگرف و یغم و سمتم اومدم کاوه باز یهو... بود این کاوه پس

 هااا؟؟؟ دادی خبر کی به:

 :میشد سرازیر سرم از صبرانه بی خون... زدم پوزخندی

 بدم؟؟ جواب باید االن:

 ...بود الناز توسط اینا تمام... کرد جدا من از و الناز و جلو اومد کاوه... عقب شد پرت که بزنه دوباره اومد

 تقال نمیتونستم... بست هم و من چشمای و من طرف اومد بعدشم... بست هم چشماشو و بست و الناز دستای

 به شدن سوار و خونه و اتاقک اون از شدن خارج فقط اون از بعد. بست دستامم. میرفت گیج سرم اخه کنم

 ...کردم حس و ماشین

 ***افشین***

 .اومد اس برات بیا افشین:

 بود؟؟؟ کی:

 :اومد سارا صدای دوباره مکثی از بعد

 ...ارشیاست:

 :هال توی رفتم و سینی تو گذاشتم و شربت لیوان دوتا تعجب با

 .خوابه باال که ارشیاست؟؟؟اون مطمنی:

 :خوند و پیام گرد چشمای با سارا... شدم خیره سارا به و عسلی میز رو گذاشتم و سینی

 اینجا نیای تنهایی.. دختراییم ی قدیمی ی خونه ما.. افتادم گیر خودمم ولی کردم پیدا و الناز جای من افشین:»

 «خطرناکه
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 ...کردم حس خوبی به و بدنم دمای رفتن باال خالیش جای دیدن با... ارشیا اتاق تو رفتم دو حالت به حرف بدون

 جا همون و دستام و زدم روم به رو سفید دیوار به مشتی... دیدم پشتم و سارا که برگشتم و کشیدم فریادی

 :کردم زمزمه لب زیر و زدم تکیه دیوار به... گذاشتم

 .ارشیا بهت لعنت:

 دقت با... کرد جلب و توجهم دیوار روی سیاه ی لکه که پایین برم خواستم و برداشتم دیوار روی از و دستام

 ...داشتم کم وسط این و همین خدایا وای...چییییی؟؟؟سوخته؟... سوخته شدم متوجه کردم نگاه که بیشتر

 :گفت پته تته با... میکنه نگاهم ترس با دیدم که سارا سمت برگشتم

 ...میومد اتیش دستات از... دستات از... از:

 .جایی برم باید من سارا... میدونی:

 .میام منم:

 :گفتم ولی کردم نگاهش تردید با

 .بدو باشه:

 و سارا چشمای روی گذاشتم و دستم و برگشتم...بگم جون مامان به باید... نه ولی... مامان اتاق توی رفتم

 بهش توجه بی... کرد نگاه اطراف به گیجی با سارا... رفتم جون مامان عمارت به و بستم هم و خودم چشمای

 :زدم در به ای تقه و جون مامان اتاق سمت رفتم

 جون؟؟؟ مامان:

 :شد خیره بهم تعجب از پر چشمای و شد باز در

 میکنی؟؟؟ کار چی اینجا تو افشین؟؟؟:

 .افتاده گیر اونجا و جا اون رفته تنهایی خودش احمق اون ولی... کرده پیدا و الناز جای ارشیا. ..جون مامان:

 .بدیم نجاتشون باید.ناکه خطر اونجا میگه داده اس بهم ارشیا جون مامان
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 .بشم حاضر میرم من. بگیری و قبلیشون ی خونه ادرس ایلناز از باید همه از اول. افشین باش اروم:

 :برداشت و گوشی الیاس بوق چند بعد.. گرفتم و ایناز خاله ی خونه ی شماره و اوردم در جیبم توی از و موبایلم

 .سالم:

 .ایلناز بده و گوشی الیاس:

 ...خوبم منم:

 :زدم داد و حرفش وسط پریدم

 .ایلناز به و گوشی ندارم وقت الیاس:

 میگیری؟ پاچه چرا بابا باشه:

 :زد داد و داد فاصله و گوشی بعدش

 ...تلفن بیا ناز ایل ابجی... ناز ایل:

 :اومد ناز ایل صدای ثانیه چند بعد

 کیه؟:

 افشین؟:

 افشین؟ الو:

 چیه؟ قبلیتون خونه ادرس بینم بگو ایلناز:

 میخوان؟ مارو قبلیه خونه ادرس همه خبره چه امروز:

 :پرسیدم خشم و تعجب با

 پرسیده؟؟؟ کی دیگه:

 .ارشیا:

 خواسته؟ ازت چیزی همچین ارشیا نگفتی من به اچر.ایلناز که واقعا:

 شده؟ چی مگه حاال:
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 .بگو و ادرس االن... میگم میام شب:

 شده؟؟؟ چی بگی نمیخوای.(....) :

 :دادم و جوابش دلهره با

 .ناز ایل کن دعا فقط:

 .نمیشم متوجه افشین چی؟:

 .خدافظ:

 :گفتم و افتادم چیزی یه یاد یهو... شاتاق از بیرون اومد جون مامان لحظه همون و کردم قطع گوشی

 ...من جون مامان:

 گرفتی؟؟ و ادرس. بعد برای بذار نداریم وقت االن افشین:

 :گفتم ضعیفی صدای با

 ...اره:

 و بستم و چشمام و زدم سارا به لبخندی... گرفت قرار شونم روی دستی سریع که گرفتم و جون مامان دست

 هم زیادیش قسمت و بود زده نم دیوارا... شد جمع قیافم... بودم اشنا نا و میقد ی خونه یه تو کردم باز وقتی

 که جایی هر خونه تو شدیم پخش نفریمون سه. بود گرفته رو جا همه نا و کهنگی بوی... بود شده کنده گچاش

 یهو که کنم باز و در خواستم و رو راه توی رفتم امید نا... نشد که نشد پیدا چیزی هیچ ولی. گشتیم و بود ممکن

 از یکی... داد دست بهم خفگی احساس یهو... بود زمین زیر کنم فکر که پایین شدم پرت و شد خالی پاهام زیر

 یهو... میزد و ادم چشم کوچیک و زرد چراغ تک... کردم بهش نگاهی و گرفتمش دستام بین... گرفت درد پاهام

 :اومد سارا صدای

 خوبی؟؟؟ افشین:

 ...تقریبا اره:

 ...کمکش پایین برو تو سارا... اینجاست نردبون یه افشین:
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 :گفت و کنارم اومد سریع دیدم با. پایین اومد ازش هم سارا و پایین فرستاد نردبون یه جون مامان

 نشد؟؟؟ که طوریت:

 .باال بریم کن کمک بیا. میکنه درد خیلی پام:

 ...پاشو پاشو:

 :گفتم و زدم دادی. پیچید پام توی بدی خیلی درد ولی شدم بلند کرد کمک بهم

 ..تر مالیم یکم سارا:

 .ببخشید. باشه باشه:

 :گفت جون مامان بعدش و رفتم باال نردبون از زحمت هزار به

 .رفتن جا این از که مثلی:

 کنیم؟؟ کار چی حاال:

 :گفتم و کردم نالهای

 .رفته در پام میکنم خونه؟؟؟فک گردیم بر میشه:

 و سپهر عمو خونواده رسیدیم که اونجا به. ما ی خونه به رفتیم همه و کرد تایید سر با و حرفم جون مامان

 زد یکی شدم اویزون سارا به که دید و من تا مامان.میبارید روشون و سر از نگرانی و بودن نشسته همه. دیدم

 :ملو اومد و صورتش تو

 شده؟؟ کی سرم بر خاک:

 :گفتم نشستم مبل روی سارا و مامان کمک با یوقت. بشه کم نگرانیش تا زدم بهش لبخندی

 .نیست خاصی چیز:

 نسبت رو دروغگو صفت خودم به که بود لحظه اون و باال زد رو پاچه. نشست پام ی جلو و اومد سپهر عمو

 :پرسید سپهر عمو. بود شده سیاه و کرده ورم خیلی پام. دادم

 بودین؟ رفته کجا:
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 :پرسید بود پام به نگاهش که همونطور. نکرد اهمنگ اصال که کردم نگاه بهش گیجی با

 میخواستی؟؟ چی واسه رو دخترا ی خونه ادرس:

 ...واااااای.... ارشیا که این واسه اها ها؟؟:

 :گفت و زد خندی نیش عمو. کردم اخم بود دستش تو پام که سپهر عمو به و زدم درد از فریادی

 چی؟ ارشیا میگفتی داشتی:

 .کردی م نفله... سپهر عمو:

 :گفت و زد لبخندی

 .بود رفته در پات:

 :گفت و گفت بلند هی یه مامان

 کردی؟؟؟ها؟؟؟ کار چی تو سرم به خاک:

 .باش اروم نیلو:

 :گفتم بشه زده حرفی که این از قبل... شدیم جون مامان جدی ی چهره متوجه همه که بود موقع اون و

 .اتاقم میرم من اجازه با:

 ...کشیدم دراز تخت روی و اتاقم توی رفتم... داد تکون تایید نشونه به و سرش بابا

 ***شخص سوم***

 و شد طاق طاقتش نیلوفر ولی کردند سکوت همه کرد تعریف خانواده دو برای را قضیا تمام ارمیال که این از پس

 :گفت

 .میکنم و پوستش برسه سرخود ی پسره اون به دستم من بخدا:

 .کنیم شون پیدا بتونیم که مکنی دعا باید فعال: ارمیال

 :گفت همی در ی قیافه با ایلناز

 میگفت داداشش کامران... داره هم دیگه ی خونه یه کاوه شدیم متوجه بودیم خونه اون تو که اخری شب:
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 .کرده ول خونه اون توی ولی کنه بزرگ نعمت و ناز تو رو ما میتونسته اون

 کاوه؟؟ ی خونه نبالد بگردیم باید ما یعنی چی؟؟؟ یعنی: الیاس

 ...نه: ارمیال

 :بود شده خیره ایلناز به تنها او ولی کردند نگاه او به تعجب با همه

 ...بشه خبر با حقایق از باید ایلناز:

 :گفت دل در و شد خیره ارمیال به گیجی با بیچاره ایلنازه

 «حقایقی؟؟؟ چه دیگه حقایق؟؟؟:»

 :گفت و کرد نگاه ایناز و سپهر به ارمیال

 .بگن پدرش و مادر بهتره:

 .بگو تو سپهر... نمیتونم من... من: ایناز

 ...ما ایلناز ببین... باشه:

 افراد تک تک به... کند چه بود مانده. ایلناز ی زندگی راز ترین تلخ و بزرگترین شدن فاش آغاز سر شد این و

 ..باشند جن اها نمیشد باورش اصال... شد خیره جمع

 .جن نیمه ازایلن نه جن: ایناز

 :گفت و دوخت مادرش به را باورش نا نگاه ایلناز

 .طبیعتین ماورای موجودات ها شما حال هر به میکنه؟؟؟ فرقی چه:

 ...تو نه هیوالییم ما نه... هیوالییم ما که نکن نگاه قضیه این به جوری یه ایلناز: نیلوفر

 :گفت خشم با ناز ایل

 ...نیست اون از تر کم داری ها کانی بر کامل فرمانروایی بفهمی که این. ..جنی نیمه بفهمی که این نیستیم؟؟؟:

 :گفت باوری نا با... شد بلند جایش از

 پسرا؟؟ حتی:
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 ...پسرا حتی:

 و داشت تنهایی به نیاز... رفت حیاط سمت به محکم های قدم با نداشت عالقه ان به اصال که جوابی گرفتن با

 :نشست ایناز صدای با ولی برود خواهرش دنبال به که شد بلند الیاس... میکرد حس خوبی به مادرش را این

 ..باشه تنها بذار:

 ...بگردیم کاوه ی خونه دنبال باید حاال: ارمیال

 کجاست؟؟ خونه اون میدونه صبا نظرت به مامان میگم:

 ..گردونه بر رو شا حافظه تیبا و کنیم پیدا رو صبا تر زود چه هر باید ما... زیاد احتمال به: ارمیال

 .صبا دنبال میرم من تیبا دنبال برو تو الیاس پس: سپهر

 ...قبول باشه:

*** 

 جن که این بخاطر میداد فحش را خودش همیشه... رفت ماشینش سمت به و شد خارج پدرام ی خانه از سپهر

 به انسان انها که است شده سبب همین و... هستند گونه این انها ی همه... دارد انسانی های اخالق ولی است

 :گفت خود با و داد تکان سری افتادی که دخترش ناباور نگاه یاد به... بیایند نظر

 باشیم؟؟؟ داشته ساده زندگی یه و باشیم انسان هم ما نمیشه چرا:

 برد جایی یک در را ماشین شد خارج که شهر از... گذاشت جواب بی را سوالش هم باز و انداخت راه را ماشین

 دید نه که برد تهران از هایی قسمت از یکی به را ماشین و خود و بست را چشمانش.باشد نداشته دید که

 :گفت و زد نیشخندی... بود دور کیانی اقای ی خانه از نه و داشت

 نبریم؟؟؟ سود ازش چرا نیستیم انسان که حاال:

 .افتاد راه به کیانی اقای ی خانه سمت به اسوده خیالی با و

 ***نازایل***

 تو ماله اش همه که اونا چی؟؟؟ یعنی اخه نداشت؟؟؟ و حقیقت قدر این گنجایش مغزم هه... میکنه درد سرم
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 بار چند بهت با... دیدم و شدم نامرئی بدن که بود جا اون تازه و خاروندم و چشمام از یکی.. هاست داستان

 :دادم تکون و دستم

 ؟؟کوفتیه؟ چه دیگه این نه نه نه نه نه نه:

 :کرد نوازش و گوشم مامانم صدای و رفتم فرو گرمی جای توی یهو

 .بپذیر و حقیقت این. ایلناز بیا کنار خودت با:

 :دادم جواب ضعیفی صدا با

 .نمیتونم بخدا... تونم نمی:

 میشنوم. میکشی زجری چه میبینم... کردی پنهون درختا الی و خودت موقع اون از... بشه که بخواه خودت:

 ...میشه ضدت بر ها نیرو این نیای کنار خودت با اگه ایلناز... و حرفات تمام

 :گفتم و کردم نگاهش ترس با

 ...باید نمیدونم من مامان.. نه:

 :گفت باال میبرد و چشماش ی گوشه که مهربونی لبخند با و حرفم وسط پرید

 ..تره مهم خواهرت کردن پیدا االن ولی... میکنم کمکت من:

 و کرد ای خنده تک... هام گونه چال تو رفت فرو مامان انگشتای یهو که زدم لبخندی منم و شیدمک عمیقی نفس

 :گفت

 اون تازه... بدم حرص و اون و هاش گونه چال تو بکنم و دستم بود این کارم کنم ازدواج بابات که ازن از قبل:

 .سوراخ میگفتن چال به ها موقع

 خاطر خیلی بابام شدم متوجه روز چند این که طور این... بابام و مانمما خاطرات به زدم ای قه قه ناخداگاه

 ..میخواد و مامانم

 :گفت و نشست زمین روی کنارم هم مامان

 .صبا دنبال رفته بابات:
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 کیه؟؟؟ صبا صبا؟؟:

 :گفت و کرد من به غمی از پر نگاه

 .کرد درست برامون دردسر کلی پیش سال بیست که کسی. کاوه ای صیقه زن:

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 خوب؟؟:

 .بود کرده گرگینه به تبدیل و اون بابات قضیایی یه سر:

 ...کمی فقط... کردم تعجب کمی

 !!!بود پارا های نوچه از دوتا خواهر اون و:

 پارا؟؟؟:

 ومدها افشین با که دختره همین بابای افشینه و ارشیا دایی ارش... ندیدی و ارش و پارا تو راستی اوه:

 ...سارا...بود

 اره؟ زنش هم پارا و. اها:

 میکرد برخورد هاش نوچه با بد خیلی زمان اون پارا و بودن پارا های نوچه اونا جورایی یه میگفتم داشتم... اره:

 متحد هم با سپهر هم و نیلو هم و پارا هم که زمانی یه و. بشه کاشته صبا دل تو کینه تخم شد باعث همین و

 .خونیمون دشمن شد اون بودند شده

 بود؟؟ چی وسط این نیلو خاله نیلو؟؟؟ هم و پارا هم:

 :گفت و زد شیطونی لبخند

 .طور همین هم پارا.دیگه اس گرگینه هم نیلو خاله:

 ...خدا یا چـــی؟؟؟:

 :گفت و خندید

 ...نبود وارثی قدرتشون ما ی گرگینه سه از کدوم هیچ خوب ولی... عزیزم نترس:
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 ..نیستم گرگینه دیگه شکر روخدا... اها:

 خوش... کردم مقایشه پیشش ماه چند غمگین ی چهره با و مامان شاد ی چهره لحظه یه در... خندید باز مامان

 .الناز شدن دزدیده اونم... داره غم یه هنوزم مامان خوب ولی مامانم واسه شدم حال

 .سرده هوا و پاییز اخرای... تو بریم پاشو:

 .بریم اوهوم:

 ***الیاس***

 گفت شرمندگی با که روزی اون چقدر هه... نکرد بازی لج خانم بختانه خوش و بیاد گفتم و گرفتم تماس تیبا با

 با دیدم... شدم افشین اتاق وارد در به ای تقه زدن از بعد و زدم پوزخندی. بود شده نمک با قیافش رفته الناز

 :گفتم تعجب با... بهم شده خیره نیشخند

 گته؟؟؟مر چه:

 .زدی در کردم تعجب فقط هیچی:

 تو؟؟ بیان زدن در بدون که ارشیان مثل همه کردی فکر.. کنن سرت به خاک:

 رو ارشیا چقدر افشین میدونم که من ندونه کی هر... شد گرفته اش قیافه... شدم پشیمون حرفم از جا در

 :گفت مانندی زمزمه صدای با... داره دوست

 ...شق کله ی پسره:

 

 :گفت و کرد پاش به نگاهی افشین... کاناپه رو انداختم و دمخو

 ...قوز باال قوز شد ما واسه اینم:

 داره؟؟ درد:

 .ارشیا و الناز واسه بیام باید منم.خیال بی ولی اره:

 .بیای کردی میزنی؟؟؟غلط مفت زر چی چی:
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 چه؟؟ تو به:

 .نکن باز و من دهن افشین:

 :گفتم و شدم بلند... شد ساکت

 .اومده بابا دیگه االن تا پایین میرم من.. نرفتیم ایلنازم و من شاید صالا:

 :گفت که در سمت رفتم

 بیام؟؟ منم کن کمک بیا:

 این... بودن همه... گردوندم همه روی و نگاهم تعجب با... پایین رفتیم هم با و کردم کمک بهش و گشتم بر

 چشماش تو.. میکرد توجه جلب و بود براق خیلی ابیش چشمای که سالی میان زن روی موند خیره نگاهم وسط

 با و بود اومده هم تیبا... نشستیم نفره دو مبل یه روی هم ما افشین با... میشد دیده گردونی سر و ترس

 :شکوند رو جمع سکوت خانم ارمیال باالخره... میکرد نگاه همه به تعجب

 یادته؟؟؟ رو ما شما خانم صبا:

 ***شخص سوم***

 گیج ی چهره وقتی ارمیال... اورد نمی بهیاد را ها چهره این اصال... کرد نگاه زد را حرف ان که زنی به گیجی اب صبا

 :گرفت جبهه سریع تیبا... کرد نگاه تیبا به دید اورا

 ...نمیدونم من خانم ارمیال:

 :گفت و پرید او حرف میان ارمیال

 ...میشی موفق تو... توئه غرایض جز این... تیبا:

 :شد کوب میخ جایش سر او حرف با که برورد صبا سمت به خواست و برخاست جایش از تیبا

 دارین؟؟؟ کار چی من با بگید قبلش میشه:

 

 .برو جان تیبا... خیر: سپهر
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 :گفت خشم با صبا که گذاشت جلو به قدمی هم باز تیبا

 ..بیام کردم نمی ول و هام بچه و خونه الاص نبود پدرم ی گفته به اگه... نمیفهمم و هاتون کار این دلیل من:

 :گفت دل در...زد پوزخندی ایناز

 سال نوزده تو بخاطر من بعد... میشی تلف داری داری هات بچه از موندن دور روز یه واسه تو... صبا وای:»

 .«بودم دخترام بدوم آزگار

 :گفت صبا جواب در پدرام... نیاورد خودش روی به ولی کرد بغض

 ...ات خونه به میگردونیم برت موقع به نترس:

 روی را دستش ارامی به..میکرد احساس قلبش در قدرترا جوشیدن... بست را چشمانش... رفت جلو باز این تیبا

 قسمت دنبال صبا ی حافظه در تیبا... افتاد و شد سنگین چشمانش کند کاری خواست تا صبا... گذاشت صبا سر

 در بدی درد... برد بین از را یا سیاهی ی همه باره یک به کرد پیدا را تقسم ان که وقتی و گشت شده سیاه

 تکیه الیاس محکم های دست اید فرود زمین به خواست تا و شد شل تیبا گهان نا... ادم وجود به صبا و سرتیبا

 :گفت ارمیال. کرد بلند هایش دست روی را تیبا الیاس... شد او گاه

 جاش سر بخواد دلش ببینه رو ما دوباره از وقتی نکنم فکر... ببند رو صبا پای و تدس پدرام... باال ببر الیاس:

 ...بشینه

 با خود و گذاشت تختتخت روی را تیبا... رفت مهمان اتاق و باال ی طبقه به و بست را هایش چشم الیاس

 ...نشست اتاق توی ی صندلی روی خستگی

 او به و زد را خودش مخصوص کج لبخند... شد بلند جایش از ها طناب بودن سفت از شدن مطمن از پس پدرام

 و ارش ناگهان... چشمانش درون شیطنت بخیر یادش... داد نجات را او صبا که زمانی بخیر یادش... شد خیره

 خانه

 .شدند ظاهر نیلو ی لِ  ها در هم پارا

 گیرا های چشم ان با دختر ان دیدن با ولی بزند حرفی خواست پارا... شدند ظاهر او کنار درست ایلناز بد بخت از
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 :گفت شوق با پارا... کرد نگاه او به و ایستاد بالجبار ایلناز. رفت ایلناز ی جلو به بهت با... خورد را حرفش

 ایلنازی؟؟؟ تو... تو... من خدای وای:

 :وگفت گرفت اغوش در اورا لب به لبخند هم ایلناز... کشید دراغوشش گرم را او و

 نه؟؟ باشید پارا باید هم شما و.. تهدرس بله:

 ...داد تکان تایید ی نشونه به را سرش بغض و شوق با.کرد جدا خود از را او پارا

 :گفت پارا اغوش در دخترک دیدن با میزد حرف پدرام با داشت و بود خانه دیگر سوی در که ارش

 .ایلنازه که نگو:

 

 :فتگ متحیر ارش. داد تکان را سرش لبخند با پدرام

 ...خوشکله... میزه ریزه چه:

 ..خیلی:

 :گفت و گرفت ایلناز به رو را دستش... شد ملحق ایلناز و پارا به هم او و شد جدا پدرام از ارش

 ...هستم ارش... جان عمو سالم:

 قرار ارش دست در را سردش دست... گفت کالهش بر از یا اوست عموی ارش واقعا ایا اندیشید خود با ایلناز

 :گفت و داد

 ...وقتم خوش:

 :اورد خود به را همه ارمیال صدای گهان نا

 ...میاد بهوش داره بیاید:

 شده بسته مبل به که صبا به و بودند ایستاده همه... گرفت قرار پدرش کنار و رفت انجا به تر زود همه از ایلناز

 ...خیرهشدند بود

+++ 
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 .برو جان تیبا... خیر: سپهر

 :گفت خشم با صبا که گذاشت جلو به قدمی هم باز تیبا

 ..بیام کردم نمی ول و هام بچه و خونه اصال نبود پدرم ی گفته به اگه... نمیفهمم و هاتون کار این دلیل من:

 :گفت دل در...زد پوزخندی ایناز

 لسا نوزده تو بخاطر من بعد... میشی تلف داری داری هات بچه از موندن دور روز یه واسه تو... صبا وای:»

 .«بودم دخترام بدوم آزگار

 :گفت صبا جواب در پدرام... نیاورد خودش روی به ولی کرد بغض

 ...ات خونه به میگردونیم برت موقع به نترس:

 روی را دستش ارامی به..میکرد احساس قلبش در قدرترا جوشیدن... بست را چشمانش... رفت جلو باز این تیبا

 قسمت دنبال صبا ی حافظه در تیبا... افتاد و شد سنگین چشمانش کند کاری خواست تا صبا... گذاشت صبا سر

 در بدی درد... برد بین از را یا سیاهی ی همه باره یک به کرد پیدا را قسمت ان که وقتی و گشت شده سیاه

 یهتک الیاس محکم های دست اید فرود زمین به خواست تا و شد شل تیبا گهان نا... ادم وجود به صبا و سرتیبا

 :گفت ارمیال. کرد بلند هایش دست روی را تیبا الیاس... شد او گاه

 جاش سر بخواد دلش ببینه رو ما دوباره از وقتی نکنم فکر... ببند رو صبا پای و دست پدرام... باال ببر الیاس:

 ...بشینه

 با خود و ذاشتگ تختتخت روی را تیبا... رفت مهمان اتاق و باال ی طبقه به و بست را هایش چشم الیاس

 ...نشست اتاق توی ی صندلی روی خستگی

 او به و زد را خودش مخصوص کج لبخند... شد بلند جایش از ها طناب بودن سفت از شدن مطمن از پس پدرام

 و ارش ناگهان... چشمانش درون شیطنت بخیر یادش... داد نجات را او صبا که زمانی بخیر یادش... شد خیره

 خانه

 .شدند ظاهر نیلو ی لِ  اه در هم پارا
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 گیرا های چشم ان با دختر ان دیدن با ولی بزند حرفی خواست پارا... شدند ظاهر او کنار درست ایلناز بد بخت از

 :گفت شوق با پارا... کرد نگاه او به و ایستاد بالجبار ایلناز. رفت ایلناز ی جلو به بهت با... خورد را حرفش

 یلنازی؟؟؟ا تو... تو... من خدای وای:

 :وگفت گرفت اغوش در اورا لب به لبخند هم ایلناز... کشید دراغوشش گرم را او و

 نه؟؟ باشید پارا باید هم شما و.. درسته بله:

 ...داد تکان تایید ی نشونه به را سرش بغض و شوق با.کرد جدا خود از را او پارا

 :گفت پارا اغوش در دخترک دیدن اب میزد حرف پدرام با داشت و بود خانه دیگر سوی در که ارش

 .ایلنازه که نگو:

 :گفت متحیر ارش. داد تکان را سرش لبخند با پدرام

 ...خوشکله... میزه ریزه چه:

 ..خیلی:

 :گفت و گرفت ایلناز به رو را دستش... شد ملحق ایلناز و پارا به هم او و شد جدا پدرام از ارش

 ...هستم ارش... جان عمو سالم:

 قرار ارش دست در را سردش دست... گفت کالهش بر از یا اوست عموی ارش واقعا ایا اندیشید خود اب ایلناز

 :گفت و داد

 ...وقتم خوش:

 :اورد خود به را همه ارمیال صدای گهان نا

 ...میاد بهوش داره بیاید:

 شده بسته مبل به که صبا هب و بودند ایستاده همه... گرفت قرار پدرش کنار و رفت انجا به تر زود همه از ایلناز

 ...خیرهشدند بود

+++ 
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 نگاه... آورد می یاد به را ها چهره ان تک به تک... انداخت همه به نگاهی و گشود را هایش چشم آرام آرام صبا

 .داشت ایناز و سپهر به زیادی شباهت که انداخت دختری ی چهره به را تنفرش از سرشار

 عزیزش خواهر جان نمیشد باورش اصال... نداشت بر صبا از چشم و گرفت ستد در را پدرس بازوی ترسان ایلناز

 .باشد زن این دست

 :گفت و چرخاند سپهر صورت روی را نگاهش صبا

 یکیه؟؟؟ چرا این راستی اوه... سپهر توئه شبیه بیشتر:

 جنگیدن موقع که همانی... هست پیش سال بیست نگاه همان نگاهش... کرد نگاه صبا به خشم با سپهر

 :غرید لب زیر سپهر... میدرخشید

 !توئه شوهر سر صدقه:

 لب باالخره داشت دل در سختی بغض که ایناز. داد سر ای قه قه ناگهان ولی کرد نگاه او به تعجب با اول صبا

 :گشود

 ...ممیخور افسوس میکشم که نفسی هر با ساله نوزده... میکنم سر دخترام بدون دارم کاوه بخاطر ساله نوزده:

 هیوالیی دست افتادن ام روزه یک دخترای تو بخاطر... نداشتم و دخترام سال نوزده من لعنتی توی٬ تو بخاطر

 .کاوه مثل

 قیافه همه که جمعی به بود شده خیره متحیر صبا... گرفت اغوش در را او و رساند او به را خود سراسیمه سپهر

 جور چه کاوه میدانست خوب او. سوزاند بیشتر را دلش زایلنا چشمان برق وسط این... بود شده گرفته ها

 دین احساس حاال ولی بود متنفر انها از پیش لحظه چند تا که ای خانواده برای سوخت دلش... است حیوانی

 داشت هم پسری و دختر و داشت موفق ازدواجی... کرد سپهری را خوبی زندگی سال بیست این در او... میکرد

 لحظه چه سپهر و ایناز که این از غافل... شد کار به مشغول و خواند درس او... داشت ستشاندو وار دیوانه که

 :گفت و افتاد چیزی یاد ناگهان... کردند سپری را هایی

 دارین؟؟ کار چی و من... من:
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 ...دزدیده رو پدرام و نیلو پسر یعنی ارشیا و دیگه قل یعنی الناز کاوه: ارش

 .نمیکنه دلیل بی و کاری اون چرا؟؟: صبا

 :گفت صبا به رو و نشست مبلی روی ایلناز

 

 نه؟؟ داشت دوست خیلی:

 جهنمی زندگی سال نوزده بخاطر... هایش غصه و غم بخاطر بار اولین برای ایلناز... شد جلب ایلناز به ها توجه

 :داد دامها باز ناز ایل... میریخت اشک صدا بی و جمع توی... میکرد گریه الناز گمشدن بر... اش

 و نیومد رحم به حتی دلش که داشت دوست خیلی کرد؟؟ ما با رو کارا این تو بخاطر که داشت دوست خیلی:

 !!!گرفت؟؟؟ روزه یه ی بچه دوتا از تورو انتقام

 :نالید دلش در... کرد پاک را هایش اشک

 «.جنونه... نیست عشق این ولی... نمیکرد رو کارا این نداشت دوسش اون اگه د:»

 :گفت میرفت ها پله سمت به که طور همان و شد بلند جایش از

 ...النازه پیدا سال نوزده این جبران راه تنها:

 کاوه به او... نمیکرد هم را فکرش اصال... کند چه بود مانده بهت با صبا. شد پنهان دید از و رفت باال ها پله از

 .ندارد کاری ها بچه با بود کرده گوشزد

 :گفت جدی لحن با و شد خیره ارش به

 .کنید باز و پاهام و دست:

 ...کرد باز مبل از را صبا پاهای و ها دست و رفت جلو ارش. کرد تایید سر با ارمیال. شد خیره خواهرش به ارش

 :گفت و کشید باال را دماغش بود شده ارام که ایناز

 بود؟؟ کجا کاوه ی خونه:

 :گفت و داد ماساژ را دستانش صبا
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 ...جا اون برید بذارم نمنمیتو:

 :شد کشیده باال سمت به و گرفت قرار خشمگین سپهر دست در اش یغه که بود نکرده تمام را حرفش هنوز

 ..نمیکنی معلوم و چیزی تو جا این... صبا:

 :گفت خشم با هم صبا

 .برید تنها بذارم نمیتونم... ناکه خطر اونجا دیوونه:

 :گفت ایناز ...شد شل سپهر دستان ناخواه خواه

 .بریم زودتر چی هر باید... بیا هم تو قبول اصال:

 :گفت و کشید بیرون سپهر ی شده شل مشتان توی از را اش یغه صبا

 ...میشه خالی اونا سر کاوه ی ساله بیست ی کینه وگرنه. بیوفتیم راه بهتره موافقم:

 

 .بود صبا و ارمیال و ارشد ی کننده کنترل چهار همه از منظورم... بودند اماده و حاضر همه ساعت نیم از کمتر در

 هی کنده سر مرغ ماننده ایلناز وسط این... ندهند خود دست کاری ها بچه تا میماندند خانه هم ارش و پارا

 :بود چیز یک سپهر جواب سری هر ولی ببرند خود با هم اورا تا میخواست او از و میرفت پدرش دنبال

 ..عمرا:

 .بیار رد سرت از و فکرش:

 .بود داری خنده حرف ههه:

 .نه یعنی نه میگم ایلناز:

 امدن کوتاه از راضی سپهر. نرود که کرد قبول و اورد کم پدرش ی کوبنده لحن مقابل در ناز ایل که بود جا ان و

 :گفت صبا به رو ایلناز

 بریم؟؟:

 :گفت و زد لبخندی دید بمضطر و حاضر را همه وقتی... انداخت نگاهی همه به و کشید عمیقی نفس صبا
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 .بریم:

 ***ناز ایل***

 اخه نکردم توجهی... شدن ظاهر خونه تو پسر و دختر یه یهو... دادم تکون تند تند و پام و نشستم مبل روی

 بدون. نشست کنارم و سمتم اومد داشت ای نقره چشمای که دختره اون دیدم یهو... میشد عادی برام داشت

 باالخره که دادم تکون و پاهام فقط باز و نکردم توجهی... باشه ساله1۳-1۴  میخورد. بهم شد خیره حرفی هیچ

 .کردم نگاه دختره به اخم با و شد طاق طاقتم

 :پرسیدم و شد باز اخمم ناخداگاه. ارشیا چشمای کپی درست و بود معصوم خیلی چشماش

 ارشیایی؟؟ کاره چی تو:

 :داد جواب نازش صدای با

 دا: 

 .باباش و مامانش ی عمو و یی رِ  دخت

 :گفتم و کردم نگاه چشماش به تعجب با

 اونی؟ شبیه انقدر چرا پس:

 :گفت و من به شد خیره مادرش به نگاهی نیم از بعد و زد لبخندی

 .همزادن مادرامون اخه:

 خاله وهایم رنگ و بود شرابی موهاش رنگ فقط نمیزد مو نیلو خاله با میگفت راست. کردم نگاه پارا به تعجب با

 دختره االن.. همند شبیه چقدر نشدم متوجه که بود مشغول ذهنم موقع اون بس از من خدای وای.بود عسلی

 .خله چقدر دیگه این میگه خودش با

 .هستم تارا من:

 .ناز ایل:

 .شدین پیدا که حالم خوش... میشناسم:
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 :کیشدم اهی

 .نشده پیدا هنوز خواهرم... شدی نه شدین:

 :گفت واری امید از پر لحن با... بود مبل ی دسته روی که دستم روی گذاشت و دست

 .مطمنم من... میشه پیدا:

 رفتارش خیلی ولی نمیاد خوشم سن این توی دخترای از معموال من و بود کوچیک که این با... زدم بهش لبخندی

 .بود بزرگانه

 :گفت من پرتی حواس برای تارا

 .داداشم... داراست اون راستی:

 :بود مامانش شبیه اینم... کردم نگاه کرد اشاره که پسری هب

 .مامانته مثل که داداشتم:

 .باباست کپی سارا ولی. اره:

 کجاست؟؟ االن. دیدم رو سارا میکنم فکر. اها:

 :گفت و زد نیشخندی

 .افشین پیش باال:

 :گفت که باال دادم ابرو یه

 .طور همین منم. داشته دوشت داداشش مثل و افشین همیشه سارا نکنیااا بد فکرای نه نه نه:

 .اهان:

 تو رفتم و شدم بلند. بودم نخورده هیچی شبه نزدیک که االن تا و صبح از... میکردم گشنگی و ضعف احساس

 که قلبم روی گذاشتم و دستم... شد ظاهر الیاس یهو که کنم پیدا خوردن واسه چیزی یه شاید تا خونه اشپز

 :گفت سریع الیاس

 .بترسونم نمیخواستم ندهشرم:
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 .ندارم عادت فقط. نترسیدم:

 :گفت و گرفت جلوم و دستش یهو

 .ببند و چشمات و من به و دستت:

 تارا... دیدم افشین اتاق تو و خودم تعجبم کمال در با کردم باز و چشمام وقتی و کردم و گفت که کاری تعجب با

 :پرسیدم افشین از خنده با.. داد دست اهامب و شد بلند... باباشه شبیه خیلی سارا میگفت راست

 چطوری؟:

 :گفت پاش به نگاهی نیم بعد و کرد اخمی

 .خوب تقریبا:

 .بکنیم کاری یه میخوایم ما ایلناز: الیاس

 :گفت که کردم نگاهش پرسشی

 .باشه اونجا کنی گم رد واسه کاوه شاید. شما قدیمی ی خونه بریم میخوایم:

 و دادم تکون بار چند و سرم.. میاد بر کاری هر اون از میگه راست الیاس... رفتم روف فکر به و نشستم مبل روی

 :گفتم

 .قبوله باشه:

 :گفت سارا... شدن حال خوش همشون

 ..باشن من ی بابا و مامان به حواسش که بذاریم مراقب جا این و نفر یه باید:

 :گفتیم تامون چهار هر لحظه یه تو

 ...تارا:

 :گفت سارا... خنده زیر زدیم بعد و

 .میکنه قبول شده که هم ارشیا نجات واسه اون... میگم بهش میرم من:

 .نه یا کردم و درست کار وسط این موندم من و افشین سمت رفت الیاسم... بیرون رفت سارا
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 ***شخص سوم***

 :پرسید و کرد نگاه رویش به رو عمارت به تعجب با ایناز

 پولداره؟؟ انقدر طرف:

 :گفت نفرت با صبا

 .سرش خیر ایرانه بزرگ تاجرای از یکی:

 :گفت دل در ایناز... کردند تعجب همه

 .«نمیذاره زنده و اون بفهمه ناز ایل اگه:»

 :گفت جمع به رو و گشت بر صبا

 که وگرنه کنید هوش بی میتونین که جایی تا... جلو میان کشت قصد به همه و محافظه از پر خونه این تو:

 .بکشید

 .بکشیم قراره االن که بودیم نکشته ادم چــــــــی؟؟؟: نیلو

 :گفت سپهر. زد پوزخندی و

 ..الزمه ها بچه نجات واسه جان نیلو:

 :داد ادامه انها به توجه بی صبا... کرد نگاه او به چپ چپ نیلو

 .الارمی با منم هم با پدرامم و نیلو هم با ایناز و سپهر. میشیم تقسیم نفره دو های گروه به:

 صدا گونه این را ساله50-60  اوی که بود شده صمیمی انقدر او با کی او. نشاند صورتش بر اخمی ارمیال

 میکند؟؟؟

 به بود سخت چند هر. شدند پخش عمارت در بود گفته صبا که طور همان همه. نگفت چیزی و شد خیال بی

 به دلش تنها سپهر. دهد تشخیص اورا غدرو و راست داشت وظیفه پدرام میان این در... دهند گوش صبا حرف

 .نمیکرد اعتماد او به اصال وگرنه بود خوش همین

 :گفت ارومی صدای با.. گرفت دلشوره ایناز ناگهان. میکرد حرکت ایناز از تر جلو قدم یک احتیاط با و ارام سپهر
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 ...سالم جا این از من اگه سپهر:

 ناخواه خواه که کرد او به نگاهی چنان غضب با و فهمید را مقصودش سپهر گه بود نشده تمام حرفش هنوز

 :گفت محکم سپهر. برید را حرفش

 .بیرون میریم سالم اینجا از هممون ما:

 سمت به را تفنگش و داشت تن به سیاه شلوار و کت که سپهر پشت کسی دیدن با ناگهان ولی زد لبخندی ایناز

 ...و نخورد سپهر به تیر و عقب داد هل را رسپه قدرت تمام با و کشید جیغی است گرفته سپهر

 

 :پیچید عمارت های سالن تمام در سپهر داد صدای

 ...نــــه... ایناااااااز:

 :گفت را حرفش ی ادامه باالخره... افتاد هایش زانو روی و کرد نگاه میرفت ازش که خونی به ناباوری با

 ...سپهر باش هام بچه مواظب:

 ***الناز***

 ...افتادم لرز به و گرفتم دلشوره... داد دست بهم بدی احساس... کشیدم جیغی ترس با اومد که شلیکی صدای

 :نشست کنارم اومد سریع حالم دیدن با ارشیا

 شد؟؟؟ چی الی:

 میکنه ارومم روزا این که جایی تنها. کرد فرو اغوشش ی تو و من و نیاورد طاقت... کردم نگاهش ترس با فقط

 ...نشدم تنها تنهای هنوز میکنم حس اونجا چون. ارشیا اغوش

 ..عزیزم باش اروم... باش اروم جان الی: ارشیا

 :گفتم و شدم جدا ازش

 ...اومد شلیک صدای... صدای:

 میاره من سمت به رو دور صداهای باد خودش ی گفته به... نشنیده اون هم باز مطمنم... کرد نگاه بهم تعجب با
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 چشم تو خیلی فلزی های دیوار اون بین که چوبی در به... ذهنم توی اومد فکری یه یهو... میشنوم من فقط و

 :اومد داد صدای باز یهو... ایستادم اونجا دقیق و رفتم... کردم نگاه بود

 ...نـــــه... اینااااااز:

 :گفتم کلنت با... ارشیا سمت به برگشتم بهت با

 ...جان این اونا شیاار.. میاد بابام صدای... صدای این ارشیا.. ارشی:

 :گفت خوشحالی با ارشیا

 ..بشکونم و در میخوام الناز کنار برو:

 اوردم و گرفتمش و جلو رفتم حوصله بی... در به خودش زدن به کرد شروع ارشیا باز و رفتم کنار در کنار از

 شد پرت در ثانیه ندچ از پس و فرستادم در سمت به و بود اتاق توی باد چی هر و در روی کردم تمرکز... عقب

 :گفت ارشیا... عقب

 .تری قوی تو قبول باشه:

 

 :گفتم و خندیدم

 .ترم بزرگ ازت سال سه من جان بچه هی:

 بودیم دوقلو چون ما اخه تره گنده خیلی هیکلش ولی تره کوچیک ازم ارشیا که درسته... کرد نگاهم چپ چپ

 ارشیا سپر عصبی... ارشیا زنه به کرد شروع و جلو اومد بود ما اتاق ماله که نگهبانی یهو... ایم میزه ریزه خیلی

 یارو اون زدن به کردم شروع گرفتم یاد ارازل برابر در خودم از دفاع برای سال نوزده این توی که فنونی با و شدم

 اب دیدم کردم نگاه که ارشیا به. شد بیهوش که زدم گردنش به محکمی ی ضربه اخرم از... مشکی شلوار کت با

 :گفتم و زدم پوزخندی... بهم شده خیره بهت

 ...بریم باید پاشو. شخصی دفاع رفتیم کردیم درک و مخالف جنس نگاهای معنی و شد سالمون پونزده وقتی:

 ...بیرون رفتیم هم با و شد بلند جاش از و داد تکون سری
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 ***شخص سوم***

 .میکردیم اعتماد دختر این به نباید: نیلو

 :گفت و رفت بهش ای غره شمچ کالفه پدرام

 .بیا کوتاه یکم. وسطه ارشیا جونه نیلو:

 :داد جواب گلویش توی بغض همان با نیلو

 ...سرش بالیی اگه پدرام... شده تنگ براش دلم:

 :گفت و رفت ای غره چشم هم باز پدرام

 ...بسه نیلو:

 اسلحه که شخصی دیدن با نیلو... ندرفت بود صدا منبع که بعدی سالن به سریع دو هر... امد شلیک صدای یهو

 صحنه ماته نیلو ناگهان... افتاد زمین روی هوش بی او و زد گردنش به ای ضربه و رفت جلو سریع دارد دست به

 ..ماند رویش به رو ی

 :گفت سختی به. بودند کرده پیدا را خود راه هایش اشک... رفت ایناز سمت به سریع نیلو

 .باش هام بچه مواظب. نیلو:

 :گفت خشمی از پر لحن با و کرد قطع را خونریزی... گذاشت او زخم روی را دستش نیلو

 بمیری؟؟ گوساله توی که مرده اش شونه به خوردن تیر با گاوی کدوم ایناز ببند و دهنت:

 :گفت و زد لبخندی ایناز

 

 ...شده تنگ نیلو دادن حرص برای دلم:

 :گفت و کرد پاک را هایش اشک نیلوفر

 ..شده تنگ شیطون ایناز اون برای منم دل:

 :گفت باز نیلو... گرفت قرار کنارشان هم سپهر
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 ...شده تنگ دوتا شما های کل کل برای دلم:

 دنیا به با تنها سال نوزده این در که واقعی لبخندی... زد لبخندی اش شانه درد میان هم ایناز. زد لبخندی سپهر

 .بود نشسته هایش لب روی الیاس امدم

 :گفت و شد کذایی روی راه ان وارد سراسیمه ارمیال ناگهان

 ..نیست صبا... صبا:

 :گفت دستپاچگی با... بود پریده ارمیال رخ از رنگ... رساند مادرش به را خود سریع پدرام

 .نیست شدم متوجه کردم نگاه بهش تا ولی میزدم حرف باهاش داشتم:

 .دنبالش میرم من. مامان باش اروم: پدرام

 ایناز به حواستون و باشین جا این شما خانم ارمیال ها بچه دنبال پرید نیلو و پدرام. دنبالش میرم من. نه: پهرس

 ..باشه

 به سپهر و طرفی به پدرام و نیلو... دید را ایناز ی زخمی ی شانه که بود موقع ان تازه و داد و تکان سر ارمیال

 ..رفت دیگر طرفی

 ***الیاس***

 :مپرسید تعجب با

 اینجاست؟؟؟:

 شکم شد باعث حالتش... زده زنگ و اهنی در به شده خیره اشک از پر چشمای با دیدم که کردم ایلناز به نگاهی

 تو حرف بدون ناز ایل. شدیم خونه وارد همه... شد باز در و در تو انداخت کلید و رفت جلو ایلی. بشه طرف بر

 که جلو. عکس یک به شده خیره دیدم و اتاق اون توی رفتم... دمون اتاق یک تو اخر از و رفت اتاقا تک به تک

 تو نزده دم سال نوزده این تمام که نازی ایل دیدن. میکرد گریه داشت بازم... النازه و خودش عکس دیدم رفتم

 کمی همین واسه بود تر بلند ازش قدم. کردم پاک و هاش اشک و گرفتم قرار جلوش. بود سخت حالت این

 :گفتم و کردم خم و زانوهام
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 .میشه پیدا عزیزم نکن گریه:

 ولی گرفت فاصله ازم شد خالی وقتی. کرد گریه راحت خیال با بغلم توی و اورد پناه بهم اونم که کردم بغلش اروم

 و افتاده گیر وسط دستاش توی ساک دوتا با مرد یه دیدیم که شدیم حال وارد سریع دو هر... اومد صدایی یهو

 :گفت نفرت با ناز ایل... گرفتیم قرار اطرافش تامون رچها هر حاال

 هااا؟؟ میکنی کار چی اینجا تو:

 :گفت و زد پوزخندی مرد

 .بیرون گمشو هری پس. نیست تو ی خونه دیگه جا این ببین:

 خروجی سمت به و بود در جلوی که افشین صورت تو زد ها کیف از یکی با مرده یهو که بزنه حرفی خواست ایلناز

 زمین از ولی شد بلند باز مرده... خونه داخل کردم پرتش و گرفتم قرار جلوش سریع و نموندم غافل من ولی فتر

 :گفت داد با ناز ایل... پیچوندم اون بدن دور و اوردم در گلی های پیچک

 کجاست؟؟؟ الناز:

 :گفت و زد پوزخندی مرده

 ...و من میتونین طبیعتتون ی ماورا قدرای این با کردین فکر:

 :صورتش توی خورد افشین مشت که بود نشده تموم حرفش هنوز

 کجاست؟ الناز بینم بگو باش زود و نزن اضافی زر:

 :گفت و ناز ایل به شد خیره و نداد جوابی بازم مرده

 اون اتفاقات دیدن با ولی خانوادتون به گردونه بر شما کنم راضی رو کاوه کردم سعی سال نوزده اون تموم تو:

 .هیوالیین واقعا شماها که فهمیدم شب

 .نکرد رحم روزه یک نوزاد تا دو به که داداشته اون هیوال... تویی هیوال: ناز ایل

 :زد داد مرده

 کاوه. مردن تصادف توی همسرش و پسرش افتاد صبا برای که اتفاقی اون از بعد. بود شده روانی جا اون کاوه:
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 .دزدید رو ماش اومد و کرد فرار ولی بود درمان تحت

 :گفت و زد ای قه قه یهو

 میلیاردر؟؟؟ دوتا میشین دوتا شما بمیره کاوه اگه میدونی:

 پولداره؟؟ انقدددر کاوه یعنی... کردیم نگاه طرف به بهت با هممون

 ***شخص سوم***

 خم و پیچ پر روی راه ان از داشت حالش کم کم. شد دیگری روی راه وارد او و گرفت قرار دهنش روی دستی یهو

 .امد بند زبانش ها دست صاحب دیدن با. میخورد بهم

 مجبور اورا و میزد زل او به رحمی بی با که هایی همان... داشت را ای قهوه و درشت های چشم همان هم هنوز

 ...کشید عذاب ها روز آن چقدر.... بود متنفر ازشان مرگ حد سر تا که هایی همان... میکرد خودش با ازدواج به

 او از را استفاده نهایت کاوه و بود تنها دختر یک او... بود نشده بیدار ها چشم این کابوس با که هایی شب هچ

 ....کرد

 :گفت و زد کریحی پوزخندی کاوه

 .استقبال بیام گفتم دارم ناخونده مهمون دیدم:

 :گفت بغضش میان عجز با صبا

 .کن ولم کاوه:

 :گفت ترسناکی لحن با کاوه

 ...کنم ول رو اومده سال بیست بعد که و زنم میشه مگه... خانم خیر:

 :کرد زمزمه ترس با صبا

 .نیستم تو زنه وقته خیلی من:

 :گفت و کرد بیشتر را صبا بازوی دور دستش فشار کاوه

 ...نداره اشکال:
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 ...کشاند را او و

 ...ترسید صبا

 ...شود بیشتر جوشش ان شد باعث خشم و ترس... زد پس را ان اما میکرد احساس قلبش در را چیزی جوشش

 .بپیچد وجودش در دردی میشد باعث همین و زد پس را ان صبا هم باز ولی

 به کاوه... داد هل را کاوه قدرتش تمام با و داد دست از را خود تحمل دیگر صبا پیچید کاوه که بعدی پیچ در

 ...زمین روی افتاد و دیوار به خورد محکم و شد پرتاب دیگری سمت

 دادن شکل تغییر اخر در و... مو روییدن... ها دندان و ها ناخون شدن بلند... میشد تکرار داشت باز چیز همه

 .ها گوش

 به ار خود صبا که کند فرار خواست و کرد نگاه بود شده تبدیل خشمگین ی گرگینه یک به که صبا به ترسان کاوه

 .کوبید پایش جلوی زمینه به قدرت تمام با و کرد بلند را کاوه. رساند او

 با و برد باال را دستش اختیار بی و زد خیمه رویش صبا... کرد احساس بدنش در را استخوان چند شکستن کاوه

 قطع را اش زندگی و برید اورا نفس راه که خراشی... انداخت خراشی را کاوه ی گلو روی بلندش های ناخون ان

 ..کرد

 :امد خودش به سپهر داد صدای با اخر ی لحظه

 ..صباااا:

 ...برد عقب کشان کشان را خود صبا... رفت بین از چیز همه

 ...بود خون از پر صورتش روی

 :گفت ارامی صدای با... نشست کاوه لب روی لبخندی... کند ولی میزد هنوز... گرفت را کاوه نبض سپهر

 .سپهر گرفتم ازت و انتقامم باالخره:

 ...شد بسته هایش چشم دیگر و

 ...شدند رو راه وارد الناز و ارشیا ناگهان... گریه زیر زد بلندی صدای با باص
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 « بابا»  را او دخترش دو هر و نماند دل به ارزو که این از حال خوش سپهر... زد صدا را پدرش شوق با الناز

 ...گرفت اغوش در را اش میزه ریزه دختر و گشت بر کردند خطاب

 :گفت و رفت زن کنار ناخداگاه... میکرد نگاه کاوه و زن به بهت با ارشیا

 خوبه؟؟ حالتون شما خانم:

 :گفت و زد لبخندی... کرد نگاه مهربان پسر ان به اشکینش های چشم با صبا

 ..نیلوفری شبیه:

 ...میشناسد را مادرش که بود که او... کرد تعجب ارشی

 :گفت و گرفت دستانش در را الناز صورت سپهر

 عزیزم؟؟ خوبی:

 اورا دوباره از الناز پیشونی بوسیدن از بعد و زد لبخندی هم سپهر... داد تکان با چند را سرش لذت از شار سر لنازا

 .ناز ایل کنار در حتی. بود نکرده حال به تا که میکرد امنیتی احساس الناز... گرفت اغوشش در

 :کرد قرار بر را تماسش و کرد دور خود از را الناز. امد در صدا به سپهر موبایل

 نیلو؟ جان:

 ...نمیکنیم پیدا رو اینا ما سپهر:

 .میایم هم ما خونه برید بعدش ارمیال و ایناز جا برین شما... منه پیش هم صبا... هستن ما پیش ها بچه:

 خوبه؟؟ ارشیا... اوکی:

 :گفت شدن بلند برای بود صبا به کردن کمک حال در که ارشیا به لبخند با سپهر

 .فعال. اره:

 .خدافظ:

 دخو بر را نگاهش الناز دادن تکان با سپهر... میکند نگاه کاوه به انزجال با دید که کرد نگاه الناز به دوباره از سپهر

 :نشاند
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 .جان بابا نبود این از بیشتر لیاقتش:

 .شده تنگ ایلناز برای دلم... بریم... اوهوم:

 .رفتند خانه هب دخترش و صبا و ارشیا همراه و زد لبخندی هم سپهر

 ***ایلناز***

 :زد پوزخندی کامران

 ..اس کاوه عمارت... نیست جا این الناز:

 جا؟؟؟ اون برده جوری چه و الناز ؟؟؟ راه هـمـه ایــن میـره کـی عمارت؟؟؟

 :گفتم سریع... گرفتم دلشوره یهو

 .خونه بریم باید بدو الیاس:

 :گفت ترس با... خورد زنگ سارا موبایل

 ..تاراست:

 :گفت و کرد باز و هار پیچک الیاس

 .میبینمتون خونه:

 ...افشین اتاق و خونه رفتیم هم با و گرفت و من دست اومد هم باز و

 هم الناز و مبل رو نشسته خونی ی شونه با مامانم دیدم که پایین رفتم ذوق با... میومد پایین از همه صدای

 ...کنارشه

 ...الناز:

 اون تموم مثل... شد بلند الناز ی گریه صدای... بود شده ذره یه براش دلم... دمکر بغلش محکم و جلو رفتم

 :گفتم خنده برای شده تموم حاال که مون تنهایی های سال

 شدی؟؟ پرو کردم بغل رو تو من باز:

 :اومد الیاس صدای یهو... کردم نوازش و کمرش... خندید اش گریه میون
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 کنم؟؟؟ بغل و خواهرم هم من بذاری نمیخوای جان ایلناز:

 بلندن؟؟ پسر تا سه این انقدر چرا اقا... کرد بغلش هم الیاس که شدم جدا الناز از خنده با

 :گفتم گونش بوسیدن بعد و مامانم کنار رفتم

 مامانم؟؟ خوبی:

 ...باشی نگران نمیخواد... اره:

 از که پزشک با نمیشناختمش که مرد یه یهو که بیمارستان نبردینش چرا بگم خواستم... بود پریده رنگش

 ...تو اومد پزشکه معلومه قیافش

 :گفت و کرد بغل رو ارشیا ذوق با مرده

 پهلوون؟؟ رفتی تنهایی کجا:

 :گفت و خندید ارشیا

 ...شدم کتلت کلی پرهام عمو خالی جات:

 :گفت و خندید بود پرهام اسمش که مرده

 .نبوده خورده پارا از بابات که کتکایی اندازه به باشه چی هر:

 چرا؟؟؟ خورده؟؟ کتک پارا از پدرام عمو... نخندیدیم الناز و من ولی خندیدن همه جمع

 :گفت که کردم نگاه مامان به گیجی با

 ...میکنم تعریف برات و چیز همه بعدا:

 :گفت و کرد نگاه عمو به

 ...بودیم امون گمشده افزار اتش دنبال که زمانی از:

 :کرد نگاه اپار و خاله و بابا به

 ...کنیم قرار بر اتحاد هامون گرگینه بین میکردیم سعی که زمانی از:

 :گفت و کرد نگاه افشین و ارشیا و الناز و من به و
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 ...برات میگم مون موروثی های عناصر وارث از هم اخر در و:

 ...دیگه بودن شاد... میزدن لبخند همه

 :گفتم و نشونم خودم کنار و نازال... رفت ها اتاق از یکی به پزشک با مامان

 .شد شروع کجا از اتفاقات این ببینم بگو حاال:

 :گفت و گرفت خودش به متفکر قیافه

 جا اون از یهو ولی شدم غایم گاز و یخچال بین ترس از من و ویال اومدن افشین و الیاس که زمانی از... اممم:

 ...کفش حاال که دیگه جای یه به رفتم

 ...الی کشف:

 ...کفش حاال علهب:

 ...کفش الناااز:

 :گفت بعدش الناز... خنده زیر زدیم دومون هر یهو

 ..شدم غیب جا اون از یهو چرا میکنم کشف حاال:

 :گفتم و دادم تکون سری

 ..نمیشه باورم اصال... کردن پیدا بروز هم ما های قدرت خونواده این به شدنمون نزدیک با... اره:

 :گفتم و کردم بغلش سفت ناخداگاه و رفت ضعف براش دلم... شد خیره بهم درشتش چشمای با الناز

 .بود شده تنگ برات دلم... ای دیوونه خیلی:

 ...طور همین منم:

 ***الیاس***

 :گفتم و نشستم تیبا کنار

 ...کمکت از ممنون... شد تموم باالخره:

 :گفت تند تند چون افتاد چیزی یه یاد انگار یهو... زد کجی لبخند
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 ..بود ها گرگینه ناخون مثل...داشتی عجیبی های ناخون جور یه دیدم تورو خواب وقتی من الیاس:

 :دوختم تیبا به و گرفتم ایلناز و الناز از و نگاهم پریده باال های ابرو با

 واقعا؟؟:

 :خانم این کردن قانع واسه گشتم دلیل دنبال... کرد نگاهم منتظر خمارش چشمای با و کرد تایید سر با

 ...بوده خواب یه فقط اون که اوال. اممم:

 خب؟؟:

 .چرته همش اونا و:

 دادنه؟؟ جواب وضعه چه این عه:

 :گفتم و کردم پوفی... شدم کالفه

 .دیدی گرگینه و من اشتباهی تو اس گرگینه من بابای چون شاید.. اها:

 :گفت حیرت با و پرید جاش از متر شش تیبا

 اس؟؟ هگرگین... بابات چی؟؟..چـ:

 :گفتم و خندیدم

 .ان گرگینه هم پارا خاله و نیلو خاله تازه اس گرگینه اره میترسی؟؟؟ چرا:

 :گفتم و خندیدم... بود پریده رنگش

 .که نداره ترس. نترس:

 ..میترسید هنوز ولی نشست عادی تیبا

 چون بچگی همون از زهتا. پرهام عمو میگم پرهام به منم... نشست کنارم پرهام٬  ارشیا و افشین عموی یهو

 سرم از و عادت این نتونستم هنوزم و میکنم صدا عمه منم میکنن صدا عمه و ارام افشین و ارشیا میدیدم

 .میکنم صداش عمه وقتی ارام میکنه ذوق چقدر و.. بندازم

 :اومدم خودم به پرهام عمو صدای با
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 .جان الیاس روشن چشمت:

 .عمو مرسی:

 :گفت جمع به رو بلند بابا یهو

 .ما ی خونه بیاین مشکالت تمومی افتخار به همه شنبه پنج این:

 .میومده بدم مهمونی از همیشه... نـه وااای... کردن قبول حالی خوش با همه

 ***شخص سوم***

 ...شست را صورتش و دست صبا

 را جوششی میشد باعث ترسش... بود کرده تب کاوه اوردن یاد به با باال این او و بودند حال خوش همه پایین

 .بود شده موفق کامال بار این و میزد پس را ان ولی... کند احساس

 ان روی را سرش و کرد بغل را هایش زانو... داشت لرز... نشست در کنار جا همان و شد خارج دستشویی از

 ...کرد باز را چشمانش و شد پشیمان سریع... گذاشت

 ...میگرفت قرار چشمانش ویجل کاوه خون از پر ی چهره چشمانش بستن با

 :دوخت ارمیال نگران چشمان به و داد سوق باال به را نگاهش... نشست جلویش یکی ناگهان

 کنم؟؟؟ عمل قولم به میخوای هنوزم صبا:

 :نالید نکند پاک را اش حافظه ها بچه نجات از بعد که بود گذاشته شرط آرمیال برای که این آوردن یاد به با صبا

 پاک و حافظم ها بچه دادن نجات از بعد که گذاشتم شرط برات کردم غلط. کن پاک و م حافظه خدا رو تو... نه:

 .نکنید

 .باش اروم باشه باشه:

 ...کنین پاک که و حافظم ارمیال. چیزی یه فقط:

 :داد ادامه را حرفش ارمیال

 ...نمیشه پاک کیانی خانواده با زندگیت:
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 :گفت و زد لبخندی صبا

 .حاضرم من:

 لبخندی ارشیا بزرگ عکس دیدن با... رفت ها اتاق از یکی به و شد بلند جایش از صبا... داد تکان را سرش ارمیال

 .کشید دراز تخت روی... بود امده خوشش ارشیا شخصیت از... اورد لب بر

 :گفت و رفت سرش باالی به ارمیال

 .صبا خدافظ:

 .کیدچ چشمش کنار از که بود اشکی قطره فقط صبا جواب

 .بست را چشمانش و گذاشت صبا ی پیشانی روی را دستش ارمیال

 ***ایلناز***

 ..تهران به گشت بر شد پاک اش حافظه که این از بعد صبا

 کنیم کنترل و هامون قدرت بتونیم که میکرد کمک الناز من به و بود شده بهتر حالش هفته یک این ی تو مامان

 ...بشه شروع ما های کالس میشه تموم الیاس ایه آموزش که بعد ی هفته از قراره و

 ...کرد بروز هاشون صاحب در موروثی عناصر باالخره که این از بودن حال خوش همه

 ولی اتاقیم یک توی دوتا خودمون ی خواسته به و... شدیم مستقر خودمون ی اصلی ی خونه تو هم الناز و من

 .داره فرق هم با مطالعمون اتاق

 زمستونه اوایل تازه هنوز... کنکور برای بخونیم بشینیم کردن مجبورمون الیاس و مامان و بابا... عهمطال گفتم اوه

 .خرداد تا داریم وقت و

 جور این هنره؟؟؟ اش رشته که هنر به چه رو بچه این اخه... بدم کنکور سال یه ارشیا با قراره نمیشه باورم اصال

 سالش1۷  و نیست زودم چند هر... میده کنکور زود انقدر ینهم واسه هست هم اولی نیمه فهمیدم من که

 ...میشه

 که افشینم. اس نخبه یه و ریاضیه اش رشته گفت مامان که طور این. تقریبا ساله دو الیاس با ما سنی تفاوت
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 ...دوتا ما اال بودن خوب همه که جا این تا... میخونه سازی دارو داره و بوده تجربی

 .نکن فکر انقدر ایلی پاشو: الیاس

 الناز انگار ولی.. ندارم عادت برق و زرق پر های لباس این به هیچ... شدم بلند جام از و کردم نگاهش چپ چپ

 ...و طرفم اومد خبیثی لبخند با میخندم دارم دید اینه تو از وقتی... گرفت ام خنده... اومده خوشش خیلی

*** 

 ...نکنه نگاه صورتم به که نکنم نگاه کسی ی چهره تو ردممیک سعی و بود پایین سرم پایین رفتیم وقتی

 ...بهم شده خیره لبخند با ارشیا دیدم کردم بلند و سرم... میکردم حس خودم روی و نگاهی سنگینی وسط این

 تنش شلوارش رنگ ی جلیقه روی که سفید پیران با بود پاش صدری سبز شلوار یه. بود شده تیپ خوش خیلی

 ..بود گذاشته فشنش تقریبا موهای روی هم رنگ لجنی سبز کاله.. بود بسته مهاش دکمه و بود

 :گفت و گرفت قرار کنارم که بیرون برم خواستم و انداختم و سرم و کردم پوفی

 ...کردی ارایش که میکنی تابلو بیشتر طوری این:

 :گفت و کرد اشاره سرخم لبای به که کردم نگاهش چپ چپ

 .ونبیر بیا بعد کن کمرنگ:

 :گفت و انداخت باال ای شونه که کردم نگاه الناز به حرص با... بیرون رفت خودش و

 .بیا و نکن توجه ارشیام حرف به.. شدی خوشکل خیلیم:

 ...میکردم حس خودم روی هارو خیلی نگاه... اه... حیاط تو برد و کشید و دستم و

 ...کـردم غـلـطـ خدایا کنه؟؟؟ ارایشم گذاشتم چرا نمیرسه؟؟؟ الی به زورم ای لحظه همچین تو چرا خدایا

 :گفت و زد چشمکی الیاس دادم دست شون دو هر با. سمتمون اومدن خنده با افشین و ارشیا

 .شدین خوشکل:

 .گرفتم الناز بازوی از هم نیشگونی و کردم نگاهش چپ چپ

 هم رو ها خودمونی همون من ولی بودن خودمونیا فقط مامان ی گفته به... انداختم جمع به کلی نگاه
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 موهای با مرد یه کنارش دیدیم ک سمتش رفتین دومون هر.. میکرد صدامون که اومد مامان صدای. نمیشناسم

 که این قبل و داشت مهربونی ی قیافه.. ایستاده سفید پیراهن رنگ دودی شلوار و کت و سفید دست یک

 به شده خیره لبخند با دیدم که کردم نگاه مامان به بهت با... کرد بغل هم با و هردومون مرده بزنه حرفی مامان

 :گفت مامان.. شد جدا ازمون مرده.. ما

 .هستن من پدر محمدی احسان اقای ایشون:

 :لبخندم با. کردیم نگاه مرده به بهت با سری این

 .هستم ایلناز من. سالم:

 .دیدارت از حالم خوش:

 .النازم منم:

 :گفت و کرد بغل و اون بعدش و شد خیره الناز به لبخند با بزرگ پدر

 .زیری به سر و اروم من الناز مثل درست:

 :گفت و کرد نگاه مامان به. شد جدا الناز از و خندید

 .میکرد عاصی و هممون شیطنتاش با که ایناز عکس به:

 :گفت و گرفت قرار مامانم کنار خنده همون با نیلو خاله. اومد ای خنده صدای

 .احسان اقا تلعن منکرش بر:

 مامانم به... نمیاوردیم در سر هیچی از اخه. زدیم کوچولو لبخند یه فقط هم ما. خندیدن خاله بزرگ پدر و مامان

 .باشه شیطون نمیومد

 ...نشستم گوشه یه و گرفتم فاصله جمع از کم کم... شد حال خوش خیلی بزرگ پدر دیدن با و اومد هم الیاس

 سر پشت از بعد بود کسی هر مامان ی گفته به... بودن حال خوش همه... نداختما جمع به کلی نگاه یه بازم

 از. بکنه تعریف برام و اتفاقات این ی همه مامان قراره. میشد حال خوش سختی و اتفاق همه اون گذاشتن

 امیدوارم و.... گذشته توی اومده خانوادم سر به چی بفهمم که مشتاقم واقعا من و سالگیش۲۴  همون
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 .باشیم داشته خوبی اینده ودمونخ

 ***بعد سال پنج***

 .نروماااا رو میری داری. دیگه میام دارم جان فرگل:

 .بری هم ارشیا دنبال باید میدونم که من. ات عمه ارواح ها:

 نرم؟؟؟:

 .برو نهههه:

 :گفتم و خندیدم

 نمیکنی؟ رحم هم کوچیکتره خودت از سال سه که پسری به دیوونه:

 به تو مثبتی این به اون میسازین هم با جوری چه شماها موندم من. داداشمه مثل ارشیا. نحرفم بیشعوره:

 .داغونی این

 یک به داشت که ارشیا به بودم شده خیره و بودم داشته نگه و ماشین خنده با من ولی میزد حرف داشت فرگل

 به دید و من تا.. ماشین تو بیاد اقا وندمم منتظر زدم بوقی.. کرد قبول خنده با هم دختره و میداد شماره دختر

 :عقب انداختم و گوشی.. کرده قطع و تماس فرگل شدم متوجه.. ماشین تو اومد و کرد خداحافظی سرعت

 .گل ایلناز بر سالم:

 .خل ی ارشیا بر علیک:

 معترض شیاار. شدم رد بود سوسول های دانشجو ماله فقط که ماشین همه اون بین از و انداختم راه و ماشین

 :گفت

 خل؟ چرا:

 .بهش بدی شماره نکردی پیدا تر زشت اون از دختر سلیقه بد.. که خلی:

 :گفت و زد ای قه قه

 .دختر دوست به چه رو ما. میدادم داشتم و دوستم شماره تیزهوش خانم:
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 :جاده به شدم خیره دوباره از و کردم نگاهش بهت با

 ایلی؟؟؟ جانه:

 .تو جانه به:

 .گرفت خندم... میشناسه بهتر من از رو ارشیا فرگل فهمیدم که بود وقعم اون تازه

 :شد سوار و اومد سریع که داشتم نگه فرگل ی خونه جلوی

 .ماشین اهل بر سالم:

 خوبی؟.فرگل ابجی بر درود: ارشیا

 .مرسی مرسی:

 .تهران تا هکن بخیر خدا. میخورن مخ اینا کال. زدن حرف به کردن شروع گل فر و ارشیا معمول طبق

 .تهران سوی به پیش بعدشم و بود الناز مزون بعدیمون مقصد

 محسوب ایران های میلیاردر از یکی سالگی۲۴  سن توی نکردم عادت فامیلم به هنوز که فرهمند ایلناز من حاال و

 بودیم هاش خوانده دختر سال نوزده ما که این دلیل به رسید ارث به بهمون کاوه از که امالکی از جدا. میشم

 من ی گفته به و... رسید ما به هم کاوه عمارت. کاره تازه همشون البته انداختم راه سازی ساختمون شرکت کلی

 و بیست دختر یک از اونجا. پناه سر بی دخترای واسه کردیم تبدیل خصوصی تقریبا خوارگاه شیر یک به رو اونجا

 پیدا خانواده هاشون شانس خوش از بعضی البته که. میشه پیدا هم روزه چند دختر یک حتی و ساله پنج

 زا و هاشون خانواد یا و فرارین یا هم تر بزرگ دخترای. میکنن قبول و پرستیشون سر و میان بعضیا یعنی. میکنن

 خونه به من توسط دوباره از کردن فرار که دخترایی بگم بازم البته. نکردن قبول رو اونا اقوامشون و دادن دست

 و ندارم پسر به ای عالقه... قد نیم و قد دختر تا بیست و داره جا اون خدمه ده حدود االن. میگردن بر شون

 .هستند زن خدمه تمام و کردم زنانه رو اونجا هم بزرگتر دخترای راحتی برای

 .میکنم خفت ندی راه عمارت تو و من باز اگه ایلی میگم: ارشیا

 :گفتم و خندیدم
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 .زنانس مکان یک اونجا:

 .ببینم رو عمو خوشمالی بیام میخوام من چه؟ من به:

 .لوس پسره میکنم کاری یه حاال باشه:

 و سرعتم.. کرد روشنش و ضبط به زد و اورد در هم فلشی و جیبش تو کرد دست ولی نگفت چیزی دیگه ارشیا

 .کردم بیشتر یکم

 :گفتم ارشی به رو و گذاشتم باغ توی و ماشین رسیدیم وقتی

 .تو بیا فتمگ وقت هر:

 .اوکی:

 :جلوم اومد بود اصلی پرست سر که خانم نرگس تو رسیدم تا. عمارت تو رفتم و شدم پیاده ماشین از

 .اومدید خوش خانم سالم:

 ی خونه همین واسه شده زده شوهرش و خودش ی خانواده از شوهرش فوت از بعد خودش هم خانم نرگس

 ...کژال منه عشق هک اش میزه ریزه دختر همراه. اینجاست اونم

 .تو بیاد میخواد ارشیا بگو همه به زود جان نرگس اوه. نرگسی سالم:

 .رو ارشیا مخصوصا و میشناختن مارو همه

 .خانم چشم:

 و شست انگشت دوتا و بیرون رفتم بیاد میتونه ارشیا که کردن اعالم همه وقتی. تو اومدن هم الناز و فرگل

 :زدم داد بعد و زدم تیسو و دهنم تو گذاشتم و ام اشاره

 .بیا ارشی:

 دادم تکون تاسف روی از سری. عمارت تو رفت و اومد دو به و گرفت ماشین از رو اش تکیه سریع گفتم که این

 دست بلکه طرفم نیومد خنده با سری این ولی بود نشسته ای گهواره صندلی روی کژال همیشه مثل... تو رفتم و

 خندم... قهره االن میدونستم و بودمش شناخته خوب سال یک این توی.. نشست جاش سر اخم با و سینه به
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 .گرفت

 :گفتم که کرد نگاهم اخم همون با... کردم کج و سرم کمی و زدم لبخندی. ایستادم جلوش و رفتم

 .جون کژی سالم:

 تر لخوشک همه از تو میگفت اخه کنه صداش کژی کسی نمیذاشت وقت هیچ. گرفت پزم و روش و داد جوابی

 .میکنه عاشقش بیشتر و من همین و میزنه زبون خیلی.کنی صدام تو فقط میخوام میکنی صدا

 :گفتم شکالت به خطاب. اوردم در و عالقش مورد شکالت و جبیم توی کردم دست

 .بدم اون به رو تو میخواستم من و قهره باهام یکی اخه اشغال سطل تو بری باید تو جون شکالت متاسفم:

 :گفت و گرفت و شکالت. بشه من قد هم تا ایستاد صندلی روی سریع

 .میخورمش من( نخیر) خرمِ  ن: َ 

 :بشم قدش هم تا کردم خم و هام زانو کمی و گرفتم دستش از و شکالس

 کو؟؟ سالمت:

 .سالم.. ایناس:

 کو؟ بوسم:

 .ایناس:

 .بوسید و گونم سریع و

 کو؟؟ لپت:

 .ایناس:

 :گفتم و برگشتم قبل حالت به دوباره داز.بوسیدم محکم و لپش و ردمک ای خنده... جلو اورد و گونش

 قهری؟؟؟:

 :گفت ناز با بعدش و کرد مکث کمی

 اومدی؟ نه وخه چن میدونی:
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 و زمین به زدم و پام... بهم داد لم همیشه مثل. پام روی نشوندم اونم و صندلی رو نشستم خودم و کردم بغلش

 :گفتم و بوسیدم و بورش و رف موهای روی.دادم تکون و خودمون

 .شلوغه چقدر سرم میدونی که تو. برم قربونت الهی:

 تنی؟ زندگی تهالن نمیای چرا:

 .شمالن داداشم و بابام و مامان. نمیشه اخه:

 :گفت و کشید اهی

 ..داستم بابا و داداش منم کاس:

 نگهش هوا تو و کرد جدا ازم و کژال و شد سبز جلومون ارشیا یهو ولی بزنم حرفی اومدم. شد فشورده قلبم

 :گفت و زد ای قه قه کژال... داشت

 ...الشی پایین بیالم:

 .نخرم:

 :میاورد در و کژال خوده ادای دقیقا... کردم ای خنده

 ...زدی حرفایی یه شنیدم:

 :گفت تند تند و زد قه قه کژال... هوا کرد پرت و کژال ارشیا که کرد نگاهش گیجی با کژال

 .تن تمتم بیا ایلی.. ااخدااا تولو:

 .نکن اذیتش ارشی:

 چیم؟؟ من پس نداری داداش شما اگه خانم کژال. نخرم:

 که طور همون و کرد حلقه ارشیا گردن ودور دستاش پایین وقتیاومد کژال. هوا کرد پرت و کژال دوباره از و

 :گفت تند تند میبوسید و صورتش

 ...خودمی... داداشه... تو... بابا... باشه:

 :گفت و خندید ارشیا
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 .شد حاال:

 و اورد در داشت هم خوشکل لباسای کلی که باربی عروسک یک اش کوله توی از و گذاشت زمین رو و کژال و

 :بهش داد

 .تو به من کادو اینم کوچولو ابجی بیا:

 .میسی میسی میسی:

 صندلی و زمین به زدم و پام ازدوباره... کردن بازی به کرد شروع و دوستاش سمت رفت دو به و خندید کژال

 :گفت و کرد بهم نگاهی ارشیا. کشیدم اهی. کرد حرکت

 .کردی اونا رفاع واسه و سعیت تمام تو. ناز ایل نباش ناراحت:

 .ارشیا نبود کافی.نبود کافی ولی:

 :دادم ادامه و دوختم معلوم نا نقطه یک به و نگاهم

 ولی داریم خانواده فهمیدیم بعدش ما. نیستن ما مثل اینا ندچ هر. بکشن عذاب الناز و من مثل اینا نمیخوام:

 چی؟؟؟ اینا ولی شدیم این بعدش چی؟؟؟ما اینا

 :بوسید و پیشونیم و شونم روی گذاشت و دستش ارشیا

 .دادی نجات ها گرگ از خیلی دست از رو اینا تو جاشم همین تا:

 مدریتم اتاق سمت به و شدم بلند جام از نمم رفت و گرفت ازم و نگاهش... کردم نگاهش غمگین چشمای با

 .نشه زیاد امیدوارم... بودن نفر بیست دقیقا.. کردم لیست به نگاهی و نشستم چرمیم صندلی روی... رفتم

 :تو اومد نرگس بعدش و خورد در به ای تقه یهو

 .جان خانم سالم:

 شده؟ چیزی. عزیز سالم:

 .اومده جدید دختر یه راستش:

 :گفتم دلم تو و زدم پوزخندی
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 . «زیاد نه بشن کم کردم دعا االن همین خوبه. گرم دمت خدایا:»

 .تو بیاد بگو:

 هاشو لب قرمز لب رژ با. داشت غلیظی ارایش. تو اومد ساله هجده تقریبا دختر یک بعدش و بیرون رفت نرگس

 ...بود ملیح اینا هب نسبت ارایشش بقیه. بود کشیده چشماش پشت هم خوشکلی چشم خط. بود کرده بزرگتر

 و بود شده فر موهاش... سرش روی بود انداخته فقط و سیاهش شال و بود پوشیده هم تنگی سفید مانتوی

 .بود پاش هم مشکی و تنگ شلوار. میومد اش شونه روی تا و بود ریخته وری یه رو قسمتیش

 :گفتم و زدم مهربونی لبخند بود نیومده خوشم ازش اصال که حالتش وجود با

 .عزیزم تو بیا:

 عمیقی نفس که کردم نگاهش منتظر.. بودم گذاشته میزم جلوی که چرمی مبل روی نشست و اومد جلو اروم

 :گفت و کشید

 .ماهدخته من اسم... سالم:

 .ایلنازم منم:

 شدم بلند جام از... میکردم درک و بودنش معذب.. دستاش به دوست و نگاهش باز بعدش و کرد بهم نگاهش

 :گفتم و سردش دستای روی گذاشتم و دستم.. نشستم کنارش مرفت و

 .باش راحت من با عزیزم:

 :زدن حرف به کرد شروع گفتم که و این

 وقتی اخر از و کرد تغییر رفتارش ناپدریم بعد به اون از.. نشدم قبول ولی دادم کنکور امسال و سالمه هجده:

 .بیرون کرد پرتم خونه از نبود خونه مامانم

 :داد ادامه ماهدخت... دادم تکون تاسف نشونه به و سرم. کشید اهی

 و گرفت شانسم... خونشون بردن و من و کردن حمله بهم پسر دوتا اول شب همون... میگذره هفته یه االن:

 ..افتادم شما عمارت یاد که این تا میچرخیدم ول و همش هفته یک این... کنم فرار تونستم
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 :گفتم و زدم اشکش پر چشمای به لبخندی

 .اینجا اومدی کردی خوبی کار:

 :پرسیدم و برداشتم فرم یه... میزم پشت رفتم و شدم بلند جام از

 نام؟؟:

 .ماهدخت:

 فامیل؟؟:

 .جمشیدی:

 .بود همین هم کاوه فامیل. کردم نگاهش تعجب با

 پدر؟؟ نام:

 .بچرخه سرم دور دنیا شد باعث جوابش

 .کامران:

 با. چیه از هاش چشم توی ترس فهمیدم که بود موقع اون تازه... کردم نگاه بهش ادقیق... کردم بلند و سرم

 :گفتم خنده

 اینجا؟؟ اومدی که بود این دلیل تنها اینا مطمنی جان عمو دختر.. خوب:

 :گفتم و زدم لبخندی... شد برابر هزار ترسش

 چی ببینم بگو اول از حاال. نبودم دار رخب اصال هم تو وجود از... میکنی نگاه جوری این که نیستم ترسناک من:

 ...شد

 :گفت زحمت به... کرد تر و لباش

 ...کردم فرار الناز و تو امید به:

 :گفت سریع که کردم نگاهش چپ چپ

 .سرم اومد ناپدری نرسید ماه به و مرد پیش سال چهار من بابای... بود الناز و تو به امیدم. ایلناز کن باور:
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 :گفت ماهدخت. بده و کامران و کاوه کارای جزای که نیست دختر این حق... انداختم بهش یکل نگاه دوباره از

 .میرم من. کن ولش اصال:

 سریع رسید که در جلوی به... میکنه فکر چی به داره این میکنم فکر چی به دارم من خدایا... شد بلند جاش از

 :گفتم

 میمونی؟؟ تهران همین یا شهر قائم میای من با:

 :گفت... درخشید مشکیش و درشت مایچش

 ...میمونم تهران:

 اون بین از و کلیدش... بود کامل سوئیت یک و بود قفل درش که بود مخصوص اتاق یه... کردم باز و کشوم در

 :گفتم... بهش دادم و کردم پیدا کلید همه

 .شرط یک به ولی بمونی اینجا میتونی.. نداره ایرادی ولی نبود درستی کار خونه از فرارت:

 :گفتم و ندادم اهمیت... هم توی رفت اش قیافه

 .باش مطمن میشی موفق تو... اذره اواخر االن. بشی قبول کنکور دیگه سال باید:

 :گفت و زد لبخندی

 ...نمیندازم زمین و روت:

 زنگ مگوشی یهو ولی بخوابم یکم میخواستم. میز روی گذاشتم و سرم و کشیدم اهی... بیرون رفت اتاق از

 :نشست لبم روی لبخند... اوردم درش بود شده کار مخمل روش که مشکیم مانتوی جیب تو از... خورد

 جان؟؟؟:

 کجایی؟؟. دختر گفتنات جان فدای به من ای:

 .تهران:

 ندادی؟؟ خبر من به و تهران اومدی ایلی ؟؟؟.چی:

 .رسیدم نیست ساعتم یک تازه من فرهاد:
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 ...بدو شرکت بیا پاشو:

 ...فر:

 ...بیاااا پاشو... داری یادش فهمیدم نگو و اسمم انقدر:

 ...اومدم... تو دست از:

 و جلو رفتم... ها بچه پیش بودن نشسته فرگل و الناز... بیرون رفتم کیفم برداشتن بعد و شدم بلند جام از

 :گفتم

 ...شرکت میرم سر یه دارم من:

 :گفت ساده الناز

 .بای سالمت به:

 بو یه میدونم... زدم بهش لبخندی... میکرد نگاهم داشت شیطانی لبخند با... کردم نگاه بود کتسا که فرگل به

 :گفت طعنه با... برده هایی

 .برسون سالم داداشم به:

 .بای. اوکی:

 توی ها شرکت از شعبه یه... شرکت سمت افتادم راه شدم ماشین سوار که این از بعد و شدم خارج عمارت از

 وقتی بزنم ماهدخت به سر یه باشه یادم... کاوه گفتم اوه. کاوه سابق کار محل و بود اصلی ی بهشع. بود تهران

 ...برگشتم

 فرگل داداش نیازی فرهاد... تو رفتم و ها راننده از یکی به سپردم ماشین و شدم پیاده ماشین از شرکت در دم

 این به کم من چون میاد شمار به هم رئیس بخت بد البته... هستش شرکت رئیس نائب صمیمیم دوست نیازی

 .میزنم سر شرکت

 :گفت و شد بلند لبخند با دید و من تا فرهاد ی منشی

 .اومدید خوش خیلی. فرهمند خانم سالم:
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 هست؟؟ فرهاد... فروتن خانم ممنون:

 .هستن منتظرتون. بفرمایید بعله:

 .عزیز مرسی:

 :اومد فرهاد خشک صدای... زدم در به ای تقه

 .اییدبفرم:

 بهش و بستم و در... تو رفتم... میده جواب لحن این با بازم منم بدونه اگه بدونم میخواد دلم. گرفت خندم

 روی از و سرش خشن و اخم با... زدم در به ای تقه دوباره از.. نکرد بلند و سرش هم اون نرفتم جلو. دادم تکیه

 :گفتم و یدمخند... زد لبخند جا در من دیدن با. کرد بلند ها برگه

 شدم؟ مزاحم:

 ..بیا دیوونه چیه مزاحم:

 با فرهاد... ایستادم میزش جلوی.. شد مهر از پر و مالیم لحنش میزدم حدس که طور همون... جلو رفتم خنده با

 :گفت خنده

 .تهران اومدی سر یه عجب چه خوبی؟:

 .بود شلوغ خیلی سرم شهر قائم. شرمنده:

 از یکی روی نشستیم هم با و گرفت و دستم اومد و شد بلند میزش پشت از.. مخندید که کرد نگاهم دلخوری با

 :گفت یهویی و چشمام تو شد خیره ثانیه چند فرهاد... ها مبل

 میکنی؟؟ ازدواج من با:

 :گفت ارومی لحن با فرهاد. شد غم از پر العملم عکس دیدن با فرهاد چشمای.. ماسید لبخندم

 ...دارم دوست گفتم اول از ایلناز... نیستی گرمی سر برام وت گفتم اولم از من. ایلناز:

 :پرسیدم.. هم توی رفت اخماش.. شد بسته یهو ولی بزنم حرفی کردم باز و دهنم

 زود؟؟ و یهویی انقدر چرا:
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 :گفت حیرت با

 .رینمیا خودت روی به ولی فهمیدی هم میدونم میکنم چینی مقدمه دارم ماهه یه من ایلی زود؟؟؟یهویی؟؟؟:

 ..؟..نیست بس سال یک ضمن در

 ...میترسم چیز یه از ولی نداشتم شک هم دارم دوستش این به.. نداشتم شک فرهاد به... کشیدم عمیقی نفس

 ..خانوادم از جدایی

 :گفتم و کردم نگاهش شک بدون

 ...فقط ندارم شک اصال. ندارم خودمم به. ندارم شک تو به من:

 قائم بریم خودمون و فرشید به بسپارم رو شعبه این میخوام همین واسه ممیکن درکت... خانوادته مشکل:

 ..شهر

 :گفتم و کردم نگاهش بهت با

 میکنی؟؟ شوخی... بروووو:

 بغلم سفت بعدش و کرد ای خنده... رفتم سوالی و حرکتش متعحب قیافه با... باال انداخت ابرو عادتش طبق

 :گفت گوشم زیر و کرد

 .نازم ماه بکنم کاری ره حاضرم تو واسه من:

 :گفتم و شدم جدا فرهاد از یهو

 .عمارت اومد جدید دختر یه امروز:

 :دادم ادامه و کشیدم اهی... کرد نگاهم منتظر

 .کامرانه دختر:

 :گفت بلندی نیمه صدای با و گرد چشماش

 چــــــی؟؟؟:

 :انداختم باال ای شونه. کرد نگاهم اخم با
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 .کرده فرار خونه از:

 :گفت متفکر قیافه با.شد برابر هزار تعجبش

 .باشه جمع باید خیلی حواست:

 .میدونم اوهوم:

 ***الناز***

 

 ..میرفت سردی به رو و میشد تاریک داشت هوا. اول رسوندیم و فرگل و ارشیا شهر قائم رسیدیم که این از بعد

 :پرسیدم شک با ودب خودش تو که شد ناز ایل جمع حواسم یهو... کردم بغل و خودم و کردم اخمی

 شده؟؟؟ چی ایلی:

 :گفت و کرد نگاهم گیجی با

 !عمارت اومد جدید دختر یک امروز. نه که هیچی نه...  هیچی ها؟؟؟:

 خوب؟:

 !!جمشیدی ماهدخت:

 :گفتم تعجب با... کنم فراموشش اگه عمرا که داشتم نفرت فامیل این به نسبت انقدر

 ؟؟ خوب:

 ...کامرانه دختر:

 ...شدم جمع خودم توی بیشتر و هم یتو رفت اخمام

 دادی؟؟ جا بهش تو:

 .اره:

 کامران؟ دختر به:

 اره؟:
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 کاوه؟؟ زاده برادر به:

 ...اره:

 ؟!!؟!کردن زهر زندگیمونو که ی کسایی خانوادی جز کسی به:

 .خونه از کرده فرار تو و من امید به اون... نباش ای کینه الی.. اره:

 :گفتم خشم با

 .متنفرم خانواده اون افراد تمام از من... میگی چی بفهم ایلناز... نکنه سیاه لسا صد میخوام:

 این بود؟؟؟ چی دخترا واسه مکانی همچین ساخت از ما هدف... پناهه سر بی اون الناز ولی هستم منم... منم:

 ...نه یا باشه ها جمشیدی خانواده از طرف چه حاال... باشن داشته پناه سر که بود

 ..هاشون خانواده به لعنت... دوتا اون هب لعنت:

 ارومی لحن با... من سمت برگشت و داشت نگه حیاط توی و ماشین ایلناز.. رفتم فرو خودم توی بیشتر بغض با

 :گفت

 ...میدم قول.برسونه اسیبی زندگیمون به نیست قرار اون:

 .بغلش توی خزیدم اروم

 .عزیزم مرسی:

*** 

 و شدم بلند جام از سریع میخنده؟؟؟ داره جوری این این شد چی... بشم بیدار شد باعث الیاس ی قه قه صدای

 :گفت و نخندید دیگه دیدن با الیاس... پایین رفتم بود خوابم مخصوص که گشاد شلوار بلوز همون با

 .خانم ایلناز بده مژده:

 :گفتم و زدم یخبیث لبخند دلم تو... بده تشخیص رو ما نمیتونه هنوز سال پنج بعد... خدا وای

 مگه؟؟ شده چی:

 .خواستگاریت میاد داره ات خسته دل عاشقه:
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 :زدم داد بهت با

 چیییییی؟؟؟:

 :زدم داد هوا بی

 میگه؟؟؟ چی الیاس این ناز ایل:

 :گفت و پایین اومد اماده کامال ظاهری با ناز ایل

 ...نمیگم زدی جا من جای و خودت که این برای تنبیهت:

 :گفت خنده با... اومد مامان که بشم اویزونش خواستم و شدم بلند جام از سریع

 زودی؟ این به جان مامان کجا:

 .امروز داریم مهم جلسه یه گفتن نیازی اقای... تهران برم باید:

 .بودم ایستاده هال وسط هوا در لنگ و نمیفهمیدم هیچی وسط این منم... خنده زیر زدن پق الیاس و مامان یهو

 ...نیازی اقای ...بعله: الیاس

 :گفت مامان... کرد نگاهش چپ چپ ایلناز

 .خواستگاریت واسه میان نیازی خانواده شب فردا:

 ناراحت من که اینه نگران میدونم... میکرد نگاهم داشت نگرانی با... ایلناز به بعد... کردم نگاه مامان به بهت با

 و کشیدم جیغی یهو دلیل همین به... اش خونه رهب نگرونی دل با خواهرم بذارم نباید ولی.. شدم و... بشم

 :دادنش فحش به کردم شروع و کردم بغل ایلناز پریدم

 دیروز چرا بگو پس اشغال ای میاد؟؟؟ خوشش تو از فرهاد که بشم دار خبر نفر اخرین باید من عوضی کثافط:

 .شرکت رفت نشده هیچی هنوز

 :گفتم و کردم اشاره رنگش پر ابی و سبز و ای فروزه پا تا سر لباسای به و گرفتم فاصله ازش

 زدی؟؟؟ تیپ همچین یار دیدار بری میخوای:

 داشتم که ایلناز از و من مامان... بود شده ست چشماش با لباساش... شد خندون ایش فیروزه چشمای
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 :گفت و کرد جدا میزدمش

 ...داره کار بره دخترم بذار:

 :گفتم معترض

 مامان؟؟؟ داشتیم:

 :گفت و بوسید و گونم و خندید

 ...خوب منتظرشه فرهاد:

 :گفت الیاس یهو

 مزون؟؟؟ بری نمیخوای تو الی:

 :ها پله سمت رفتم دو به و کشیدم جیغ باز و اومدم خودم به یهو

 .بای برسون سالم فرهاد به ایلی... شششششددددد دیرم:

 ...شدم حاضر و باال رفتم سریع

 لباس مزون یه االن و خوندم لباس طراحی دانشگاه تو میاد خوشم فامیلم از یایل عکس به که فرهمند الناز... من

 هی و تهران برم هی نیستم مجبور ایلناز مثل ترم راحت جوری این... خودمون شهر قائم همین تو... دارم عروس

 ..شهر قائم بیام

 خیلی من ولی نیاوردم روش به چند هر... رفتنش تهران واسه داره دلیل ایلناز... کرد سنگینی قلبم روی چیزی یهو

 میکنم درکش... نگفته بهم که نیستم ناراحتم... هست چیزایی فرهاد و اون بین که شدم دار خبر فرگل از زودتر

 .بوده سخت براش میدونم و

 :گفت و جلو اومد یکی یهو که تو برم خواستم و کردم باز و در... شدم اومدم ماشین از و کردم پوفی

 جمشیدی؟؟ الناز تو:

 :گفتم پسرک به رو و کردم اخمی

 شما؟؟؟ منم بله سوم. فرهمند الناز و نه جمشیدی الناز دوما سالم علیک اوال:
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 ...به به سخنرانی چه:

 :گفت سریع که کردم نگاهش چپ چپ

 ..جمشیدیم ماهان من... بگم بهت و چیزی یه باید:

 و در... کردم نگاه باشه سالش1۴  میخورد که پسره به.. شد تکرار وار اکو سرم تو جمشیدی ماهدخت اسم یهو

 :عقب رفتم و بشه باز کامل تا دادم هل

 ...تو بیا:

 به... بود شده دار خنده عروس لباس همه اون بین متعجبش ی قیافه... رفتم سرش پشت منم رفت جلو ماهان

 :گفت و اومد دنبالم سریع اونم... افتادم راه اتاقم سمت

 ...بودم ندیده جا یه عروس لباس انقدر مرمع تو حاال تا:

 :میز پشت صندلی روی نشستم و میز رو گذاشتم و کیفم

 .ببین سنت این با بیا ما جانه نه:

 :نالید که کردم نگاهش منتظر... اتاق توی چرم های مبل از یکی روی نشست و زد لبخندی

 .میشه ترم بد جوری این هستی ترسناک کافی زهاندا به... نکن نگاه من به جوری این چشمات اون با من جانه:

 :چرخوندم اتاق سر تا سر و گرفتم ازش و نگاهم و کردم پوفی

 کنار؟؟؟ بذارین و بازی مسخره میشه:

 ...باشه:

 .بگی میخواستی چی بینم بگو حاال:

 ..کاوه برادرزاده... کامرانم پسر من:

 .مطلب اصل سر برو میدونم:

 :گفت و کرد نگاهم حرص با

 ...دوتاتون... کنید دوری ماهدخت از:
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 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 .عمارت رفته دیروز ماهدخت:

 :دادم ادامه. شد گرد چشماش

 ...بزنه سر بهش میخواد امروزم تازه... چرا ایلناز ولی ندیدمش من:

 :گفت و پرید جاش از

 .دختماه سمت نره بگو بده خبر ایلناز به تر زود چی هر نه نه نه نه:

 شده؟؟؟ چی مگه چرا؟؟؟:

 ..اومده دوتا شما از انتقام واسه ماهدخت... نکرده فرار ماهدخت:

 :گفتم خشم با کنم؟؟؟ باور و این حرف باید االن چرا من... کردم نگاهش تعجب با

 ...بیرون برو:

 :گفت و ایستاد میزم ی جلو و اومد

 از شما میدیدن وقتی اونا اوردیم باال قرض پدرم مرگ بعد. کن باور الناز... کشیدم نقشه براتون مامانم و اون:

 ...گرفتن تصمیم کنین کار چی نمیدونین که دارین پول بس

 :گفتم و زدم عصبی ی قه قه دیدم که و مکثش... شد ساکت

 ...جان پسرعمو کار و دیالوگات بار یه بیای که این قبل:

 :کردم اضافه خشم با و

 ...بیرون برو هم حاال و:

 سمت رفت محکم های قدم با بعدشم... شماره نوشتن به کرد شروع و برداشت میز روی از کاغذ و خودکار یه یهو

 :گفت لحظه اخرین و در

 ...نزنی زنگ شماره اون به امیدوارم... نخواستی خودت.. الناز کنم کمکتون خواستم:

 :گفتم و زدم پوزخندی
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 .خان ماهان سالمت به:

 و شد زده اتاق در یهو... اشغال سطل توی انداختمش نگاهش بدون و برداشتم کاغذ... بیرون رفت ماهان

 :تو اورد و سرش دوستم غزاله بعدش

 ..الی سالم:

 :گفت و تو اومد سریع... نیستم فرم رو فهمید که زدم حالی بی لبخند حالتش به

 شده؟؟؟ چی:

 :گفت متفکر غزاله... و اهانم هم و ماهدخت هم... دادم توضیح براش رو ماجرا و کردم پوفی

 نکردی؟؟؟ باور و حرفش چرا:

 :پیچوندم انگشتم الی و بود دستم توی که ندادی و انداختم باال ای شونه

 بزنه؟؟ و خواهرش و مامان زیراب باید اون چرا اخه:

 ..باشه طور این امیدوارم:

 .منم:

 :گفت یهو

 میکشی؟؟؟ داری چی:

 مکشم؟؟ چی من سوالیه چه این اخه. بلبل و کوه و درخت:

 :گفت و کرد نگاه بودن نگرفته لباس طرح هنوز که هایی خط به و گرفت قرار کنارم سریع

 ..لباسه پر هنوز مزونم داده؟؟؟ خاصی سفارش کسی مگه کی؟؟؟ برای عروش لباس:

 :نالیدم و خرفش تو پریم

 .میکنه ازدواج داره.. ایلنازه برای... میزنی حرفی چه غزال:

 :زد جیغ یهو ولی نیومد صدایی ثانیه ندچ اول

 ...ایل به چطوره؟؟؟ وضعش خوشکله؟؟؟ است؟؟ کی من؟؟؟ جانه... اااااااا:
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 :میکرد سوال صبح تا میکردم ول این... حرف وسط پریدم بازم

 ...فرگله ی بزرگه داداش:

 :حرفم تو پرید اون سری این

 فرشید؟؟:

 ...نکردم دقت بهش حاال تا من اشم افهقی دیگه خوبه اره که وضعشم... فرهاد نه:

 :گفت و کلم پس زد یکی

 .سرت بر خاک:

 بری؟؟ نمیخوای تو... نکن اذیت غزال:

 .فعال.. اتفاقا چرا ها؟؟:

 ...فعال:

 ...کردن طراحی به کردم شروع و گرفتم دستم به و مداد دوباره از و کشیدم راحتی نفس رفت که غزاله

 .کنم طراحی واسش معرکه چیز یه میخواستم

 ***افشین***

 کتفم روی دستی یهو... توش انداختم و گردنم دور ی حوله و رفتم کمکم سمت به. شدم بلند جام از. کردم پوفی

 :گرفت قرار

 پسر؟؟ پکری چرا:

 :کردم نگاه چپ چپ صمیمیم دوست بود شده حاال که پویا به

 .ام خسته:

 .تنبل:

 .میزنمتاااا پویا:

 از؟؟؟ب کردی رم چته هوی:
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 ..پــوپــا:

 مرگته؟؟؟ چه بینم بگو. کوفت و پویا:

 :گفتم ضعیفی صدا با... بهش دادم تکیه و سرم و بستم و فلزیم کمد در

 .دارم بدی احساس:

 .بشه خوب حالت تا بیرون بریم هم با کن جمع.. شده چی گفتم. مار زهر ای:

 استاد خودم ی بابا که ها افزار آتش باشگاه زا پویا با بعدش... شدن حاضر به کردم شروع و گفتم ای باشه

 الیاس... منم بعدش میمونه ارشد استاد بشه کامل هام قدرت من که زمانی تا بابا البته... شدیم خارج ارشدشه

 ...لِ  ک استاد که هم

*** 

 ...نمیدادم بها بهش ولی داشتم و بد حس اون هنوز. رفتم خونه به کردم خدافظی پویا با ایکه از بعد

 :گفتم بلندی صدای با و کردم باز و در

 ...اومدم من سالم:

 ..راهی تو کردم فکر هنوز من ما؟؟؟ جونه بابا؟؟ نه:

 :گفتم ارشیا حرف جواب در ای مسخره لحن با و کردم کجی دهن

 ...دارن تشریف بانمک چه ملت:

 :گرفت دست توی ای دیگه ی تخمه ارشیا

 .ننمیرس هاشون داداش به ملت مطمنا:

 خیره و نشستم کنارش... ندادم رو بود زده زل تلویزن به و میخورد تخمه داشت که رو ارشیا جواب سریع این

 .خوردنش حتی یا و ظرف توش از برداشتنش و کردنش پوست تخمه.. میومد عصبی نظر به کاراش.. بهش شدم

 :گفت و کرد نگاهم نمیدم جواب دید وقتی ارشی

 ...خیره نهمچی ندیدی امیری ارشیا:
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 :حرفش وسط پریدم

 شده؟؟ چی:

 :گفت آرومی صدای با و کرد جمع خودش سختی به ولی شد پاچه دست

 .هـیچی:

 هیچی؟:

 .دارم بدی حس یه... شده چم نمیدونم خودمم واال.... نه که هیچی ی هیچی:

 خبره؟؟؟ چه جا این... پریدم جام از سریع

 .کرد نگاهم گیجی با ارشیا

 :اومد بابا صدای که زدم در به ای تقه... بابا مامان اتاق سمت مرفت بهش توجه بی

 .تو بیا:

 :گفتم و دادم خورد و دهنم آب... بود کاغذ کلی جلوش و بود نشسته میز پشت بابا. شدم اتاق وارد سریع

 میشه؟؟ چی باشیم داشته بدی های حس دو هر ارشیا و من اتفاق فرض بر اگه بابا:

 :گفتم و ریختم بهم و موهام کالفه... کرد نگاهم گیجی با بابا

 .منه مثل هم ارشیا شدم متوجه هم االن دارم دلهره احساس... دارم بدی حالت یه صبح از بابا:

 :گفت و کرد نگاه سرم پشت به بعد و کرد بهم نگاهم تعجب با بابا

 ارشیا؟ آره:

 

 :گفت و شد بلند جاش از بابا. کرد اییدت و من حرف سر با... بود ایستاده ارشیا... کردم نگاه پشتم به

 ..نفر چهار شما مورد در... بیوفته قراره اتفاق یه. بدین خبر هم دخترا به:

 شماره سریع همین واسه نداد جواب کسی خورد بوق چی هر ولی... گرفتم و ناز ایل ی شماره بیشتری ی دلهره با

 :گرفتم و یالناز
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 افشین؟ جانم:

 کجای؟؟؟ الناز:

 ..دیگه ام خونه باشم؟ کجا قراره شب هشت ساعت:

 کجاس؟ ناز ایل:

 شده؟ چیزی. تهران:

 :زد چنگ دستم از و موبایل دید و من حالت وقتی بابا.. بگم چی موندم دیگه

 عمو؟؟؟ خوبی جا؟؟؟ الناز الو:

 رفتم تنم های لباس به توجه بی. افتادم راه اتاقم سمت به... تر باال میره داره لحظه هر بدنم حرارت میکردم حس

 .رسید نفس بهم تازه انگار جا اون.. کردم باز آخر تا و سرد آب شیر و حمام توی

 ***ناز ایل***

 بچه برای خوراکی هم یکم راه توی. عمارت سمت افتادم راه و کردم خدافظی فرهاد از شرکت توی ی جلسه از بعد

 .گرفتم کزال مخصوصا و ها

 فکر همین واسه نبودش پایین... ماهدخت اتاق سمت افتادم راه و دادم ها بچه به رو ها خوراکی رسیدم وقتی

 .باشه اتاقش تو کنم

 :گفت خنده با و دید و من دخترا از یکی اتاقش در جلو

 .باغ تو رفته.. نیست جا این ماهدخت:

 :گفتم و زدم لبخندی

 .گفتی که مرسی. اهان:

 از پر که باغ پشتی قسمت رفتم... ندیدم و ماهدخت ولی چرخوندم چشم... باغ توی رفتم و پایین رفتم دوباره از

 ...درختا از یکی به بود شده خیره... کردم پیداش سری این... بود آلو زرد و توت درختای

 :ایستادم صداش شنیدم با ولی رفتم تر جلو کمی
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 ...بود ها درخت این عاشق کاوه عمو:

 میگه؟؟ داره چی این... کردم اخم

 ..آلو زرد و توت کردن برای میومد من با همیشه:

 :داشت بغض صداش سری این.. شدم نزدیک دیگه قدم یه

 ...بودم بچه که این با... داشت دوست خودش دختر مثل و من:

 :اومد حرف به بازم. نداشت آرایش اصال صورتش سری این... میدیدم و رخش نیم

 .داره دختر که گفت بهم و اومد روز یه:

 :داد ادامه باز باال کشید و دماغش که این از بعد.. .کرد مکثی

 همه اون توی و ترن بزرگ من از سال سه دختراش فهمیدم وقتی تازه... حسادت از میمیردم داشتم جا اون:

 ...داشتم دوست بابا از بیشتر رو کاوه عمو. نبود من حق این... زدم داد سرش کرده مخفی ازم سال

 ...نیومد خوشم ازشون که داشت هاش چشم خاصی برق... ایستادم کنارش و بردم بین از و فاصلمون

 ...مـُرد کاوه عمو قضیه اون بعد ماه سه... شدم متنفر شما از بعد به جا اون از:

 گفته؟؟ این به کاوه کردیم فرار ما وقتی یعنی... کردم تعجب

 .کردم هنگا ماهدخت به درد و تعجب با... شد ایجاد پهلوم توی بدی درد یهو

 ...بوده انتقام برق برق اون میفهمم حاال

 :پیچید وجودم کل تو بدی درد.. میاره در پهلوم از رو چاهو

 ...حالت به خوش... عمو پیش میری... مردی هم تو حاال:

 ..تو... تو:

 ...ندی زحمت آخری های لحظه این خودت به نفعته به:

 ..داشت درد... پایین خوردم ورس آروم... نشم زمین پخش تا زدم تکیه دیوار به

 :روحم به شد سوهانی دوباره از ماهدخت صدای
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 ...باش هم قـلتُ  منتظر:

 ..نــــه خـدایــا.. نـــه وای

 ..باش نداشته... الناز به کاری خدا رو تو:

 ...چشم... هه:

 ...همراهشه هم چمدونشم که دیدم آخر ی لحظه... رفت و زد پوزخندی

 .باش الناز مراقب خودت خدایا.. نبود مهم اینا ولی میرفت ازم داشت زیادی خون.. .افتادم زمین روی

 :گرفت قرار جلوم کژال زِ  نا صورت که میشد بسته ضعف از داشت دیگه چشمام

 تردی؟؟؟ تار چی ایلی وای:

 :زد داد بلندی صدای با یهو

 ...مـــــامـــــان:

 .عمارت سمت رفت دو به و

 ***الناز***

 .برو تر تند یکم سالیا:

 ..شلوغه چه کن نگاه من خواهر آخه:

 :گفت و جلو اومد کمی عقب از ارشیا... کردم پاک و اشکام

 ...نبا نگران ناز ایل:

 :زدم داد و حرفش تو پریدم

 اون توسط که صورتی در نباشم خواهرم نگران جوری چه نباشم؟؟ خواهرم نگـران جـوری چـه جــوری؟؟؟ چـه:

 عمله؟؟؟ اتاق تو االن و خورده چاقو نهدیوو دختره

 :گفت آرومی صدای با الیاس

 ...پیشش رفته تیبا:
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 ...خــواهـــرشم مـن تـیبـاست تیبـا:

 ...میکنی اذیت و خودت داری بخدا الناز: افشین

 ...نمیکردن درک و من کدوم هیچ اینا... کردم فینی فین

 خــدایــا... دار نگه برام و خواهرم خدایا... غــلـــط.. کردم غلط خدایا... میکردم گوش ماهان حرف به کاش ای

 ...لــطفــا

 به.. اومدن سرم پشت هم افشین و ارشیا.. بیمارستان سمت به افتادم راه و شدم پیاده رسیدن محض به

 :گفتم و کردم تازه نفسی رسیدم که پرستاری قسمت

 بیمارستانه؟؟ این توی فرهمند ناز ایل ببخشید خانم:

 :گفت و کرد بهم نگاهی

 ...اومدم بیرون عمل اتاق از تازه اتفاقا... بله:

 ..خانم الناز:

 :گفتم بغض با... شد اشک پر باز چشمام... برگشتم خانم نرگس صدای با

 .خوبه حالش خواهرم که بگو جان نرگس... نرگسی:

 :گفت و اومد جلو اخم با کژال یهو

 .نزن بد بد یحرفا... خوفه حالس من ی ایلی خاله:

 ..داره دوست و کژال انقدر ناز ایل چرا میکنم درک حاال... نشست لبم روی لبخندی بغض میون

 :پرسیدم نرگس از

 افتاد؟؟ اتفاقی چه:

 ..حیاطه تو بهش گفته یکی که میگشت ماهدخت دنبال داشت جان ناز ایل فقط ندارم خبر زیاد منم خانم واال:

 که این محض به و دنبالش رفته بفهمه ناز ایل که این بدون هم کژال که این لمث و دنبالش رفته هم ناز ایل

 .خانم سر باال میره کزال رفت ماهدخت
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 :گفت کژال... کردم پاک و هام اشک و کشیدم عمیقی نفس

 ..ایلی پیش برم میخوام:

 ...بگه دکترش تا کنیم صبر باید.. نمیشه جان مامان:

 :گفت و تو اومد سراسیمه الیاس... گرفتم فاصله اونا از

 الی؟ شد چی:

 ...نشستم مارستان بی کثیف های صندلی از یکی روی حال بی. انداختم باال ای شونه

 .منه تماسه منتظر مامان که انداخت این یاد و من و اومد در صدا به گوشیم زنگ

 مامان؟؟ جونم:

 .خوبه حالش که بگو شد؟؟ چی الناز:

 .اومده در عمل اتاق تازه فهمیدم خوب ولی خبرم بی هنوز رسیدیم تازه ما جان مامان:

 .رو دختره اون کنه لعنت خدا:

 نداری؟؟ کاری برم باید من مامان:

 .جان مامان نذاری خبر بی رو ما:

 ..خدافظ باشه:

 .خدافظ:

 ...میکنه صحبت نفر یک با داره الیاس دیدم... شدم بلند جام از و مانتوم جیب توی انداختم و گوشی

 و عکسش من ولی بود ندیده حال به تا و من فرهاد... شدم رو به رو فرهاد با که جلو رفتم افتاده های شونه با

 ...دیدم فرگل گوشی توی از

 :گفتم و رفتم محسوسی ما غره چشم... بهم شد خیره بهت با لحظه چند فرهاد

 ..سالم:

 :اومد خودش به:
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 ...شد پرت حواسم لحظه یه در ببخشید... سالم... سـ:

 ..؟!؟؟؟..ببینم و خواهرم برم میتونم فرهاد آقا:

 ..البته البته:

 .ماهدخت کارای دنبال میرم من جان فرهاد پس: الیاس

 .سالمت به. باشه:

 .خدافظ جان الناز. خدافظ. رفتم من پس:

 ...ناز ایل اتاق به رفتیم هم با بعدش و فرهاد دنبال افتادم راه اردک جوجه مثل بعدش گفتم لب زیر خدافظی

 .زدم بهش ای بوسه و آوردم باال و دستش... دستم توی گرفتم و ناز ایل دست و گرفتم قرار تخت کنار

 .شبیهید خیلی:

 :گفتم و کردم نگاه فرهاد به... کرد پیدا زاویه لبم

 .همسانیم زیادی کنم فک:

 :گفت بود خیره یلیا به که طور همون... گرفت قرار ناز ایل طرف اون و زد لبخندی اونم

 .زیاد زیادی یکم:

 :پرسیدم. شد تر عمیق لبخندم

 گفت؟ چی دکترش:

 !!رسوندنش بیمارستان به زود که آورده شانس گفت فقط. نگفت خاصی چیز:

 !؟؟!شد؟ چی ماهدخت:

 ...گرفتش پلیس:

 ...بخوره خنک آب سال چند باید کنم فکر... زدم پوزخندی

 ***ناز ایل***

 :گفتم خیشو و مسخرگی به
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 .کردین شلوغ رو جا این جوری این بعد مریضم سرم خیر من نمیکشید؟؟؟ خجالت ها شما:

 :گفت خنده با مامان

 .بذاریم تنهات نمیاد دلمون آخه:

 :گفت آروم و گرفت قرار کنارم فرهاد... زدم مهربونیش به لبخندی

 .آوردم و سفارشات ایلی:

 ...هام دست روی گذاشت شده پیچ کادو ی بسته یک فرهاد و جلو بردم و دستم... شد تر عمیق لبخندم

 ...شد ساعت جمع ی همه یهو

 چیه؟؟ قضیه: ارشیا

 ..کادوئه: افشین

 ...زدن خونه دارو واسه توئه جایزه کردم فکر من. بوده چی باهوش:

 :گفتم شوق با

 زدی؟؟ و خونت دارو باالخره:

 :گفت مسخرگی و لبخند با افشین

 .بـالـاخـره:

 :پرسید قرار بی الناز... دیدمخن

 چیه؟؟؟ کادوئه اون قضیه:

 .چرخوندم همه روی ترتیب به و نگاهم

 ..فرهاد و الناز آخر در و... نیلو خاله... سپهر عمو... ارشیا... افشین... الیاس... بابا... مامان

 :گفتم و گرفتم بابا سمت به رو کدو

 ..مبارک تولدتون:

 :گفت و گرفت رو کادو بهت با بابا
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 ...عزیزم مرسی:

 چندمه؟؟ امروز مگه: الیاس

 ..دی دوم: مامان

 ..بود یادت بازم ولی بودی عمل اتاق تو که این با ایلی گرم دمت... اااااا: ارشیا

 :گفت الناز... خندیدن همه

 .باش زود.. کن باز بابا:

 ور ها کتاب اسم ترتیب به و گرفت دست توی و کتاب تا سه... کرد باز رو دو کا بود آشکار خیلی که شوقی با بابا

 :خوند

 ..گمشده افزار آتش:

 :بعدی کتاب

 .ها گرگینه اتحاد:

 :آخر کتاب و

 ..موروثی عناصر:

 مامان که این محض به.. بود نوشتنم سال پنج ی نتیجه... زدیم لبخندی فرهاد و من... بهت تو بودن رفته همه

 .ها رمان این نوشتن به ردمک شروع هم من کرد تعریف برام و داستان کل

 :گفت و بهم شد خیره بابا

 .مـعـرکس این من خدای وای کردی؟؟؟ کار چی تو:

 زدم خندی لب... گرفت آغوشش توی و من و تخت روی نشست کنارم اومد بابا... گرفت بابا از رو ها کتاب مامان

 ...سپردم آغوشش به و خودم و

 .نذاشت واسم کسری و کمی هیچ سال پنج این توی که سپردم آغوشی به و خودم

 .نذاشت واسمون
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 کردی؟؟؟ رمان و کردم تعریف برات که هایی داستان تمام تو... وای: مامان

 :گفتم لبخند با و شدم جدا بابا از

 .اره:

 :گفتم تند... کرد نگاه فرهاد به لبخند با بابا... کرد بوسم و کرد بغلم و اومد هم مامان

 .کرد کمک بهم خیلی هم هادفر گذشته سال یه تو:

 :گفت خنده با ارشیا

 شدین؟؟ دوست که زمانی از:

 .انداخت پایین و سرش خجالت با و ماسید فرهاد لب رو لبخند

 .حیا بی ی پسره... زد لبخند بهم فقط اون ولی گزیدم لب و کردم نگاه ارشیا به چپ چپ

 ..خوبه حالش که شکرت خدایا... فشوردم مبغل توی اونم و گرفتم و دستش ناخداگاه. سمتم اومد الناز

 ...شـــــــد تــــمـــوم!!! شــــد تـــمـــوم کـــه شـــکـــرت خـــدایـــا

 ...پایان
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